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منفردة � ً
الق ّوات الأمريك ّية ّ
ً
إنزاال جوي ًّا يف احلويجة
نفذت

جمل�س النوّاب يطالب احلكومة بتحديد �أعداد املنا�صب التي ُتدار بالوكالة

"ح ّرا�س ِّ
الدين" تنظيم جديد يبحث عن
�إرث القاعدة يف املناطق املح َّررة
 بغداد  /وائل نعمة
العزلة وانقطاع التمويل ملا تبقى
م ��ن عنا�صر داع� ��ش يف العراق،
خ�صو�صا يف كركوك ،دفع بع�ض امل�سلحني
اىل االن�شق ��اق ع ��ن التنظي ��م واالرتب ��اط
بف�صي ��ل جدي ��د ج ��اء اىل البالد بحث� � ًا عن
�إرث"القاعدة".
"ح ّرا�س الدين"هو ا�سم التنظيم اجلديد،
ال ��ذي بد�أت تظه ��ر �أوىل عالم ��ات تواجده
يف املنطقة"اله�ش ��ة �أمني ًا"الواقع ��ة ب�ي�ن
طوزخرمات ��و �شم ��ال غ ��رب تكري ��ت،
واحلويجة جنوب غرب كركوك.
وتق ��ول م�صادر (امل ��دى) يف �صالح الدين،

�إن التنظي ��م اجلدي ��د ا�ستط ��اع التوا�ص ��ل
م ��ع م�سلحي"داع� ��ش"يف مناط ��ق حمرين
ومكح ��ول ،الذين يقدر عدده ��م بني 1500
�إىل  2000م�سلح.
وت�ش�ي�ر امل�صادر اىل �أن الع�شرات من بقايا
داع�ش ،قررت االن�شقاق عن التنظيم ال�سابق
ولالن�ضمام اىل"احلرا�س" ،ل�سبني :االول
هزمي ��ة التنظي ��م وانته ��اء حلم"�أر� ��ض
التمكني"(مبعن ��ى ال�سيط ��رة عل ��ى �أرا� ٍ��ض
و�إقامة دولة اخلالف ��ة املزعومة) ،وال�سبب
الث ��اين ،هو قلة الدعم امل ��ايل والعزلة التي
تعي�شها فلول داع�ش.
ويع ��ود مقاتلو"حرا� ��س الدي ��ن"اىل جبهة
الن�ص ��رة يف �سوري ��ا الت ��ي ت�شكل ��ت نهاية
 ،2011وقدم ��ت نف�سه ��ا يف  2016ب�ش ��كل

جدي ��د وه ��و جبه ��ة فتح ال�ش ��ام ،ث ��م هيئة
حتري ��ر ال�ش ��ام (بع ��د دخوله ��ا يف ائتالف
مع عدد م ��ن املجموعات امل�سلح ��ة) ،معلنة
انف�صالها عن القاعدة.
اجلبه ��ة
انف�ص ��ال
وت�سب ��ب
عن"القاعدة"بغ�ض ��ب املقاتل�ي�ن االجان ��ب،
الذي ��ن �أعلن ��وا يف �آذار املا�ض ��ي ،م ��ا عرف
بـ"حرا� ��س الدين"ال ��ذي حاف ��ظ على والئه
لزعيم القاعدة �أمين الظواهري.
وبح�س ��ب خرباء ع�سكريني ،ف� ��إن  %90من
املخاط ��ر الأمني ��ة يف الع ��راق ب�ي�ن عام ��ي
 2005ـ� �ـ  2011كان ��ت ت�أت ��ي م ��ن ح ��دود
�سوري ��ا ،ث ��م تراجع ��ت اىل  %65بني عامي
.2017-2014
ويق ��ول القي ��ادي يف ح�ش ��د �ص�ل�اح الدين

مروان اجلبارة يف حديث لـ(املدى) �أم�س،
�أن ��ه ال ي�ستبع ��د وج ��ود تنظيم ��ات م�سلحة
جدي ��دة حت ��ل حم ��ل داع� ��ش ،خ�صو�ص� � ًا
� ّأن"الثغ ��رات االمني ��ة يف ع ��دة مناطق يف
�شمال بغداد ،قد تزيد من احتمالية ذلك".
وي�شري القي ��ادي يف احل�شد اىل �أن مناطق
احلويج ��ة ،وجب ��ال حمري ��ن ،ومكح ��ول،
واملنطقة املمتدة من الرثثار غرب �سامراء،
اىل البع ��اج يف غ ��رب املو�ص ��ل ،مازال ��ت
ت�شهد ن�شاط ًا م�سلح ًا،باال�ضافة اىل �شريط
غ�ي�ر مم�س ��وك ع�سكري ��ا ،طول ��ه نح ��و 70
كم ممت ��د م ��ن الفتح ��ة يف جن ��وب كركوك
اىل مطيبيج ��ة ،الواقعة ب�ي�ن �صالح الدين
ودياىل.
 التفا�صيل �ص2

قوى �سيا�س ّية تتب ّنى مقرتح ًا لتقلي�ص
الهيئات امل�ستق ّلة
 بغداد  /محمد �صباح
ت�ستع ّد بع� ��ض الكتل ال�سيا�سي ��ة لتقدمي مقرتح
�إىل هيئ ��ة رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب يق�ض ��ي
بتقليل �أعداد الهيئ ��ات امل�ستقلة اعتماد ًا على طريقة الدمج
والإلغاء.
وكانت رئا�سة جمل�س الن ��واب قد �أر�سلت قبل �شهر تقريب ًا
كتاب� � ًا �إىل احلكومة يطالبها بالإف�ص ��اح عن �أ�سماء املواقع
واملنا�ص ��ب احلكومي ��ة والأمني ��ة الت ��ي ت ��دار بالأ�صال ��ة
والوكال ��ة م ��ن �أج ��ل �إنه ��اء ملف ال ��وكاالت بع ��د ا�ستكمال
ت�شكيل الكابينة احلكومية.
وقال النائب عن حتال ��ف �سائرون بدر الزيادي يف حديث
م ��ع (امل ��دى) �إن"الكت ��ل والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة تتجه بعد
ا�ستكمال ت�شكيل الكابينة احلكومية ملراجعة ملف الهيئات
امل�ستقل ��ة والدرجات اخلا�ص ��ة لإنهاء �إدارته ��ا بالوكالة"،
مذكر ًا �أن"�أغلب هذه املنا�صب واملواقع تدار بالوكالة منذ
عدة �سنوات".
واتهمت �أطراف �شيعية متعددة عرب (املدى) يف عام 2017

حزب الدعوة بالهيمنة واال�ستحواذ على �أكرث من  17هيئة
م�ستقلة بطريقة الوكالة من �أ�صل  27هيئة م�ستقلة.
و�شكل ��ت حكوم ��ة العبادي جلان ��ا م�صغرة لإع ��ادة توزيع
الهيئ ��ات امل�ستقل ��ة ب�ي�ن الق ��وى والأح ��زاب عل ��ى وف ��ق
اال�ستحقاقات االنتخابية ،ونظرت هذه اللجان احلكومية
�إمكانية توزيع �أكرث من (� )3آالف موقع ومن�صب حكومي
يدار بالوكالة.
ويتابع الزي ��ادي حديثه عن ملف الهيئات امل�ستقلة بالقول
�إن"م ��ن �شروط ت�شكي ��ل احلكومة الت ��ي ير�أ�سها عادل عبد
املهدي ه ��و �إنه ��اء �إدارة املنا�صب بالوكال ��ة" ،م�شدد ًا على
�أن"م ��ن �أولوي ��ة حتال ��ف الإ�ص�ل�اح تر�شي ��ح �شخ�صي ��ات
م�ستقل ��ة لإدارة هذه املواقع �أ�صالة ومنها هيمنة الأحزاب
ال�سيا�سية النافذة".
وي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف الإ�ص�ل�اح والإعم ��ار �أن
حتالفه"�سيكون بال�ضد من هذه الرت�شيحات غري القانونية
وغري الد�ستورية و�سيمنع متريرها يف جمل�س النواب".
 التفا�صيل �ص3

تقارير ا�ستخبار ّية ِّ
حتذر من تزايد ّ
م�سلحي داع�ش يف العراق
 ترجمة /حامد �أحمد
على الرغم من تطمينات الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب ،من �أن
تنظيم داع�ش قد انتهى كلي ًا يف �سوريا ف�إن
تقاري ��ر ا�ستخبارية ت�ش�ي�ر اىل �أن التنظيم
امل�سل ��ح يح ��اول م ��ن جان ��ب �آخ ��ر جتميع
�صفوفه يف العراق.
وج ��اء يف حتلي ��ل ن�ش ��ر يف جمل ��ة،
جين� ��س انتلجن� ��س ريفي ��و Jane’s
 ،Intelligence Reviewالربيطانية

املعنية بالتحليالت اال�ستخبارية ب�أن هناك
م�ؤ�ش ��رات متزايدة م ��ن �أن تنظي ��م داع�ش
ي�ستغ ��ل الو�ض ��ع الأمن ��ي وال�سيا�سي غري
امل�ستقر يف العراق لإعادة ترتيب �صفوفه،
م�ؤك ��د ًا �أن ��ه يف الوق ��ت ال ��ذي ال ينبئ هذا
التط ��ور بحملة و�شيك ��ة وا�سع ��ة النطاق،
ف� ��إن التنظيم يبدو �أنه مي ��ر مبرحلة �إعادة
بناء ت�شكيالته ا�ستعداد ًا لظهور م�ستقبلي
يف الع ��راق ،ويراف ��ق ذل ��ك ت � ٍّ
�دن ثابت يف
الهجمات امل�سلحة.
و�أ�ش ��ار تقري ��ر املجل ��ة اال�ستخباري ��ة

الربيطاني ��ة �إىل �أن تنظي ��م داع�ش ما يزال
يحتف ��ظ بجي ��وب ل ��ه يف الع ��راق ت ��وزع
بني جن ��وب مدينة املو�ص ��ل و�شمال �شرق
�سل�سل ��ة جبال حمري ��ن يف �شم ��ال العراق
ويف بلدتي احلويجة وداقوق.
وذك ��ر التقري ��ر ب� ��أن تنظيم داع� ��ش ي�ستخدم
قواعد يف تل ��ك املناطق لتن�شي ��ط قدرته على
تنفيذ عمليات ع�ب�ر مناطق وا�سعة ت�صل اىل
العا�صمة بغ ��داد واملو�صل و�سامراء ومن ثم
نحو �سوريا و�إيران.
 التفا�صيل �ص2

ا�ستعرا�ض
ع�سكري
مبنا�سبة ت�أ�سي�س
اجلي�ش..
عد�سة
حممود ر�ؤوف

مهمة الدفاع وحترير الأرا�ضي
عبد املهدي:
َ
جنح يف ّ

الرئا�س��ات الثالث حُت ّيي اجلي�ش يف الذك��رى الـ 98لت�أ�سي�سه
 بغداد /المدى
�أكد القائد العام للقوات امل�سلحة عادل عبد املهدي،
�أم� ��س الأح ��د� ،أن اجلي� ��ش جن ��ح مبهم ��ة الدف ��اع
وحتري ��ر �أرا�ضي البلد .وق ��ال عبد املهدي يف كلمته مبنا�سبة
الذك ��رى الثامنة والت�سعني لت�أ�سي�س اجلي�ش العراقي وتلقت
(املدى) ن�سخة منها�"،أيها املقاتلون الغيارى يف جي�ش العراق
البا�س ��ل ويف جميع �صنوف ��ه وت�شكيالته�،أيه ��ا الذائدون عن
حيا� ��ض الوطن واملنت�صرون يف املنازالت �أنتم عِ ّز العراقيني
والعراقي ��ات واحلافظون على العه ��د و�أنتم جي�ش االنت�صار

وجي�ش الإعمار والتقدم.
يا �أبنا َء �شع ِبنا الكرمي ..يو ٌم �آخر من �أيام العراقيني اخلالدة
نحتفل به هذا اليوم وهو الذكرى ال�سنوية لت�أ�سي�س اجلي�ش
العراقي البا�سل الذي نقف مع ًا �إجالال لبطوالته ولت�ضحياته
ول�شهدائ ��ه وجرح ��اه ،و�أتوج ��ه الي ��وم لك ��م جميع ��ا ب�أجمل
التهاين والتربيكات".
و�أ�ضاف عبد املهدي� ،إن"اجلي�ش العراقي امل�شهو َد له بالكفاءة
واخلربة واملهنية ،قد خ ّرج �أجياال من خرية ال�ضباط والقادة
واملرات ��ب و�أ�س� ��س لتقالي ��د عم ��ل را�سخ ��ة وم ��ازال يوا�صل
�ات خطري ًة يف
العط ��اء ،وقد واج ��ه اجلي� � ُ�ش العراقي حتدي � ٍ

حماوالت
جمي ��ع العه ��ود وبقي ه ��ذا اجلي�ش العريق يق ��اوم
ِ
�إخ�ضاعِ ��ه للأجندات ال�سيا�سية ول�سع ��ي النظام الدكتاتوري
للتحكم به والت�سلط عليه وحتويله لأداة قمع ،اجلي�ش يف هذا
الطريق دفع ثمن ��ا غاليا واختلطت دما�ؤه مع دماء بقية �أبناء
ال�شعب العراقي الذي رف�ض الظل َم واال�ستبداد ،و�سيبقى هذا
ُ
اجلي�ش العظي ��م ظهري ًا لكل العراقيني ،مت�سامي ًا ،ومدرك ًا �أنه
حام ��ي التن ��وع والتعاي� ��ش وال�سلم االجتماع ��ي واالعرتاف
بالآخ ��ر ،حت ��ت �سق ��ف بيتنا الكب�ي�ر ،حتت �سق ��ف الد�ستور،
حتت �سقف العراق العزيز".
 التفا�صيل �ص3

ّ
ي����ح����ذرون م���ن م�ل�اح���ق���ات ق�����ض��ائ�� ّي��ة ت�����س��ت��ه��دف ن��ا���ش��ط�ين وم��وظ��ف�ين
ن��ا���ش��ط��ون وق���ان���ون��� ّي���ون
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عمل ّيات بغداد :ال�شوارع املغلقة ال تتجاوز عدد الأ�صابع
 بغداد /المدى
ك�شف قيادة عملي ��ات بغداد ،عن
عدد ال�ش ��وارع التي مت افتتاحها
م�ؤخ ��ر ًا بجانبي الك ��رخ والر�صاف ��ة ،فيما
�أكدت �أمانة بغداد ان ال�شوارع املغلقة متت
�إعادة ت�أهيلها قبل افتتاحها.
ي�شار اىل �أن قيادة عمليات بغداد بالتعاون
م ��ع الدوائ ��ر ال�سان ��دة قامت بفت ��ح العديد

م ��ن الطرق ورفع التج ��اوزات ،يف مناطق
خمتلف ��ة م ��ن العا�صم ��ة ،خ�ل�ال الف�ت�رة
املا�ضية.
وق ��ال قائ ��د عمليات بغ ��داد الفري ��ق الركن
جلي ��ل الربيع ��ي لـ(امل ��دى) �إن ��ه"مت افتتاح
�أك�ث�ر م ��ن � 1200ش ��ارع يف جان ��ب الكرخ
والر�صاف ��ة ،ب�ي�ن رئي� ��س وفرع ��ي ،ع ��دد
ال�شوارع الت ��ي ما زالت مغلق ��ة ال تتجاوز
عدد الأ�صابع و�سيتم فتحها قريب ًا جد ًا".

و�أ�ضاف الربيعي �أن"جميع �شوارع بغداد
�سوف تفتح ومل ن ��دع �شارع ًا يف العا�صمة
مغلق� � ًا" ،م�ؤك ��د ًا �أن"فت ��ح �ش ��وارع بغ ��داد
املغلق ��ة مل ي�ؤثر على و�ضعه ��ا الأمني ،فهو
حت ��ت ال�سيطرة ،وكل خطوة نقوم بها هي
مدرو�سة وتو�ضع لها خط حمكمة".
فم ��ا �أك ��دت �أمانة بغ ��داد� ،أنه ��ا عملت طيلة
الف�ت�رة املا�ضية على �إع ��ادة ت�أهيل �شوارع
العا�صمة املغلقة منذ �سنوات طويلة.

وق ��ال املتح ��دث با�س ��م الأمانة حكي ��م عبد
الزه ��رة ،لـ(امل ��دى) �إن"بع� ��ض ال�ش ��وارع
املغلقة كانت فيها �أ�ض ��رار يف ال�شوارع �أو
الأر�صف ��ة وبع�ضه ��ا يف جم ��اري ت�صريف
املي ��اه ،وك ��وادر الأمان ��ة قام ��ت ب�إع ��ادة
ت�أهيل هذه ال�شوارع قب ��ل افتتاحها ب�شكل
عملي".
 التفا�صيل �ص4

ّ
����������ص���������ف���������ارة ��������ص�������ب�������اح ت�����������ض�����ب�����ط ل���������ق���������اء ال���������������ص���ي���ن وق���ي��رغ������ي������ز�������س������ت������ان

5

2

سياسة
شناشيل
adnan.h@almadapaper.net

دولة القانون ووزير اخلارج ّية!..

"ح ّرا�س ِّ
الدين" تنظيم جديد يبحث عن
�إرث القاعدة يف املناطق املح َّررة

 بغداد /وائل نعمة
"ح ّرا� ��س الدي ��ن" ه ��و ا�س ��م
التنظي ��م اجلدي ��د ،ال ��ذي ب ��د�أت
تظهر �أوىل عالمات تواجده يف
املنطقة "اله�شة �أمني� � ًا" الواقعة
ب�ي�ن طوزخرمات ��و �شم ��ال غرب
تكري ��ت ،واحلويج ��ة جن ��وب
غرب كركوك.
وتق ��ول م�ص ��ادر (امل ��دى) يف
�ص�ل�اح الدي ��ن� ،إن التنظي ��م
اجلدي ��د ا�ستط ��اع التوا�صل مع
م�سلح ��ي "داع� ��ش" يف مناط ��ق
حمري ��ن ومكح ��ول ،الذين يقدر
عدده ��م ب�ي�ن � 1500إىل 2000
م�سلح.
وت�شري امل�صادر اىل �أن الع�شرات
من بقايا داع�ش ،قررت االن�شقاق
عن التنظيم ال�سابق ولالن�ضمام
اىل "احلرا� ��س" ،ل�سبني :االول
هزمي ��ة التنظي ��م وانته ��اء حل ��م
"�أر� ��ض التمك�ي�ن" (مبعن ��ى
ال�سيط ��رة عل ��ى �أرا� ٍ��ض و�إقامة
دول ��ة اخلالف ��ة املزعوم ��ة)،
وال�سب ��ب الثاين ،ه ��و قلة الدعم
امل ��ايل والعزل ��ة الت ��ي تعي�شه ��ا
فلول داع�ش.
ويعود مقاتل ��و "حرا�س الدين"
اىل جبه ��ة الن�ص ��رة يف �سوري ��ا
الت ��ي ت�شكل ��ت نهاي ��ة ،2011
وقدم ��ت نف�سها يف  2016ب�شكل
جدي ��د وهو جبه ��ة فت ��ح ال�شام،
ث ��م هيئ ��ة حتري ��ر ال�ش ��ام (بع ��د
دخوله ��ا يف ائت�ل�اف مع عدد من
املجموع ��ات امل�سلح ��ة) ،معلن ��ة
انف�صالها عن القاعدة.
وت�سب ��ب انف�ص ��ال اجلبه ��ة ع ��ن
"القاع ��دة" بغ�ض ��ب املقاتل�ي�ن
االجان ��ب ،الذين �أعلنوا يف �آذار
املا�ض ��ي ،م ��ا ع ��رف بـ"حرا� ��س
الدي ��ن" الذي حاف ��ظ على والئه
لزعيم القاعدة �أمين الظواهري.
وبح�سب خرباء ع�سكريني ،ف�إن
 %90م ��ن املخاط ��ر الأمني ��ة يف
العراق بني عامي  2005ــ 2011
كانت ت�أتي من حدود �سوريا ،ثم
تراجع ��ت اىل  %65ب�ي�ن عام ��ي
.2017-2014
ويقول القيادي يف ح�شد �صالح
الدين مروان اجلبارة يف حديث
لـ(امل ��دى) �أم�س� ،أن ��ه ال ي�ستبعد
وجود تنظيمات م�سلحة جديدة
حت ��ل حم ��ل داع� ��ش ،خ�صو�ص ًا
�أنّ "الثغ ��رات االمني ��ة يف ع ��دة
مناطق يف �شمال بغداد ،قد تزيد

ّ
نظ��ن �أن قيادات القان��ون والدعوة
ك ّنا
�ستهادن نف�سها وال�شعب العراقي خلم�س
�أو ع�ش��ر �سن��وات يف الأق��ل ،ف ُيم�س��ك
قاد ُتها املت�ش ّبثون بال�سلطة �أل�سنتهم يف
فرتة الهدنة

على الرغم من تطمينات
الرئي�س االمريكي دونالد
ترامب ،من �أن تنظيم داع�ش
قد انتهى كلي ًا يف �سوريا ف�إن
تقارير ا�ستخبارية ت�شري اىل
�أن التنظيم امل�سلح يحاول من
جانب �آخر جتميع �صفوفه يف
العراق.

قوة
ع�سكرية
�شمال
تكريت
من احتمالية ذلك".
وي�شري القي ��ادي يف احل�شد اىل
�أن مناط ��ق احلويج ��ة ،وجب ��ال
حمري ��ن ،ومكح ��ول ،واملنطق ��ة
املمت ��دة م ��ن الرثث ��ار غ ��رب
�سام ��راء ،اىل البع ��اج يف غ ��رب
املو�ص ��ل ،مازالت ت�شه ��د ن�شاط ًا
م�سلح ًا،باال�ضاف ��ة اىل �شري ��ط
غ�ي�ر مم�س ��وك ع�سكري ��ا ،طوله
نحو  70كم ممتد من الفتحة يف
جن ��وب كرك ��وك اىل مطيبيجة،
الواقع ��ة ب�ي�ن �ص�ل�اح الدي ��ن
ودياىل.
وي�ستغل التنظي ��م تلك الثغرات
للتح ��رك يف تنفي ��ذ عملي ��ات
خط ��ف ،خ�صو�ص� � ًا م ��ع انقطاع
الدعم ،حيث خط ��ف نهاية العام
املا�ضي � 15شخ�ص� � ًا من قريتني
بني احلويج ��ة وطوزخورماتو،
بينهم خمتار لإحدى القرى.
و�ضرب التنظيم خطوط الطاقة
يف احلويج ��ة  30م ��رة يف

الأ�شهر الـ 6املا�ضية ،كما ي�سعى
اىل التق ��رب م ��ن حق ��ول عال�س
والعجي ��ل يف �ش ��رق تكري ��ت
ل�سرقة النفط.
وكان التنظي ��م قب ��ل عام�ي�ن،
ي�ستخ ��رج م ��ا قيمت ��ه  3مالي�ي�ن
دين ��ار يومي ًا من تل ��ك الآبار يف
ف�ت�رة �سيطرته عل ��ى مناطق يف
�صالح الدين.
وبالع ��ودة اىل "حرا�س الدين"،
ال ي�ستبع ��د اجلب ��ارة �أن يك ��ون
وراء وج ��ود تل ��ك احل ��ركات
املت�ش ��ددة ،االو�ض ��اع ال�سيا�سية
املت�أزم ��ة يف الب�ل�اد ،خ�صو�ص� � ًا
�أن حركات �سابقة مثل "الرايات
البي�ض ��اء" ظه ��رت يف نف�س تلك
املنطقة الع ��ام املا�ضي ،مع �أزمة
كركوك وا�ستفتاء الإقليم.
م�ؤخ ��ر ًا �أعلن ��ت جلن ��ة الأم ��ن
والدف ��اع الربملانية نيتها تق�صي
احلقائ ��ق يف ن�ش ��ر �أخب ��ار ع ��ن
وج ��ود "حرا� ��س الدي ��ن" يف

حمافظ ��ات ،نين ��وى و�ص�ل�اح
الدين وكركوك ودياىل.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة عبا� ��س
�ص ��روط �أول م ��ن �أم� ��س :م ��ع
ا�ستئناف الربملان لعقد جل�ساته،
�سيكون هناك اجتماع مو�سع مع
ق ��ادة �أمني�ي�ن وع�سكريني ملعرفة
حقيقة وجود هك ��ذا تنظيم على
�أر�ض الواقع".
�إنزال �أمريكي
ت�أتي تلك الأحداث يف وقت نفت
فيه الق ��وات الأمريكي ��ة منفردة
ب�شكل مفاجئ �إن ��زال يف منطقة
تق ��ع �شمال احلويجة ،قتلت فيها
 3قيادات من داع�ش.
لكنّ �أحمد خور�شيد امل�س�ؤول يف
ق�ض ��اء احلويجة ق ��ال لـ(املدى)
�إن "الإن ��زال ن ّف ��ذ ب�ي�ن ال�ساع ��ة
ال� �ـ 9وال� �ـ 10من م�س ��اء اجلمعة
املا�ضي ��ة ،يف جب ��ال املام ��ة بني
احلويجة والدب�س".

وكانت الق ��وات االمنية قد �شنت �إن العملي ��ة �أ�سف ��رت عن حترير
يف مت ��وز املا�ض ��ي ،عملي ��ات  70معتق�ل�ا عراقي� � ًا كانوا �ضمن
تطهري يف "املامة"� ،ضمن حملة �سجن تابع لـ"داع�ش"
ث�أر ال�شهداء ،التي انطلقت عقب وعملي ��ة الإن ��زال اجلدي ��دة يف
مقتل ثمانية �أ�شخا�ص اختطفهم احلويج ��ة ،بح�س ��ب م�ص ��ادر
"داع� ��ش" عل ��ى طري ��ق كركوك (املدى) �أدت اىل مقتل  3قيادات
ـ� �ـ بغ ��داد .وذك ��ر قائ ��د ال�شرط ��ة ب ��ارزة لداع� ��ش ب�ضمنه ��م "حمد
الفريق رائد �شاكر جودت حينها عي ��دان" و"�سالم ح�س ��ن" وهما
�أن ح�صيل ��ة عملية اجلبل ،كانت م ��ن قري ��ة "برمي ��ن" ،ف�ضال عن
تطهري  ٣٣ربية ونقطة ،وتدمري مقتل م�س� ��ؤول ا�ستهداف �أبراج
خم� ��س م�ضاف ��ات ،وتفج�ي�ر  12الكهرباء بني كركوك واحلويجة
عب ��وات نا�سف ��ة وثالث ��ة �أنف ��اق خالل العملية.
والعث ��ور على ور�شتني لت�صنيع وتتزام ��ن تل ��ك االح ��داث م ��ع
�صواري ��خ كاتيو�ش ��ا والعث ��ور ت�صاع ��د مواق ��ف ق ��وى احل�ش ��د
على �سبعة �صواريخ جهنم ،دون ال�شعب ��ي ،مث ��ل منظم ��ة ب ��در
�أن يذكر اعتقال �أو قتل م�سلحني .وع�صائ ��ب �أهل احل ��ق ،ب�إخراج
والإن ��زال الأخري ،هو الأول بعد القوات االمريكية من العراق.
�إع�ل�ان حتري ��ر احلويج ��ة يف يف املقاب ��ل ي�ؤك ��د امل�س� ��ؤول
ت�شرين االول  ،2017فيما كانت املحلي يف احلويجة� ،أن الإنزال
القوات االمريكي ��ة قد �شنت قبل مل ت�ش�ت�رك في ��ه ق ��وات عراقية،
التحري ��ر بعامني �إن ��زا ًال م�شابه ًا كم ��ا يج ��ري تعتي ��م كب�ي�ر حول
يف نف� ��س املدين ��ة ،وقي ��ل حينها تفا�صيله.

تقارير ا�ستخباريّة ِّ
حتذر من تزايد م�س ّلحي داع�ش يف العراق

وجاء يف حتليل ن�شر يف جملة ،جين�س انتلجن�س
ريفيو ، Jane’s Intelligence Review
الربيطانية املعنية بالتحليالت اال�ستخبارية ب�أن
هن ��اك م�ؤ�ش ��رات متزايدة م ��ن �أن تنظي ��م داع�ش
ي�ستغ ��ل الو�ضع الأمن ��ي وال�سيا�سي غري امل�ستقر
يف العراق لإع ��ادة ترتيب �صفوفه ،م�ؤكد ًا �أنه يف
الوقت ال ��ذي ال ينبئ هذا التط ��ور بحملة و�شيكة
وا�سع ��ة النط ��اق ،ف� ��إن التنظي ��م يب ��دو �أن ��ه مي ��ر
مبرحل ��ة �إعادة بن ��اء ت�شكيالته ا�ستع ��داد ًا لظهور
م�ستقبلي يف الع ��راق ،ويرافق ذلك ٍّ
تدن ثابت يف
الهجمات امل�سلحة .
و�أ�شار تقرير املجلة اال�ستخبارية الربيطانية �إىل
�أن تنظي ��م داع�ش ما يزال يحتف ��ظ بجيوب له يف
العراق توزع بني جن ��وب مدينة املو�صل و�شمال
�شرق �سل�سلة جبال حمرين يف �شمال العراق ويف
بلدتي احلويجة وداقوق .
وذكر التقرير ب�أن تنظي ��م داع�ش ي�ستخدم قواعد
يف تل ��ك املناط ��ق لتن�شي ��ط قدرت ��ه عل ��ى تنفي ��ذ
عملي ��ات عرب مناطق وا�سعة ت�ص ��ل اىل العا�صمة
بغ ��داد واملو�ص ��ل و�سامراء ومن ث ��م نحو �سوريا
و�إي ��ران  .وت�أت ��ي ه ��ذه التط ��ورات بع ��د م ��رور

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون
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العزلة وانقطاع التمويل لما تبقى من عنا�صر داع�ش في العراق،
خ�صو�صا في كركوك ،دفع بع�ض الم�سلحين الى االن�شقاق عن التنظيم
واالرتباط بف�صيل جديد جاء الى البالد بحث ًا عن �إرث "القاعدة".

يف ال ��دول الدميقراطية التي ي�ص ّر ائت�ل�اف دولة القانون ،ومن خلفه حزب
الدع ��وة الإ�سالمي ��ة ،عل ��ى �أننا من �أع�ض ��اء ناديه ��ا بف�ضل قي ��ادة االئتالف
والدع ��وة للدولة يف احلقبة املا�ضية من العهد اجلديد ،عندما تف�شل جماعة
�سيا�سي ��ة حاكم ��ة يف الوف ��اء بوعودها للنا� ��س وتخ�س ��ر االنتخابات ،تقبل
اخل�س ��ارة بروح ريا�ضية ومتنح نف�سها مهل ��ة للمراجعة والت�أمّل والتدقيق
يف الأخطاء املُرتبكة ا�ستعداد ًا للم�ستقبل.
ً
دولة القانون وحزب الدعوة �سجّ ًال ف�ش ًال مدو ّيا يف �إدارة الدولة التي يكفي
� ّأن م ��ن �أب ��رز خم ّلف ��ات القانون والدعوة فيه ��ا هذا الف�س ��اد الإداري واملايل
ال ��ذي ال نظ�ي�ر له يف الع ��امل ك ّله ،فالدول الت ��ي يتقدّم على الع ��راق ترتيبها
يف قائم ��ة الف�ساد هي دول �أفقر بكثري من العراق ،كال�صومال و�أفغان�ستان،
وبالت ��ايل ف�إن م�ستوى الف�ساد الذي خ ّلفته حقب ��ة دولة القانون والدعوة ال
ي�ضارعه م�ستوى.
ك ّن ��ا نظ � ّ�ن �أن قيادات القانون والدع ��وة �ستهادن نف�سه ��ا وال�شعب العراقي
خلم� ��س �أو ع�ش ��ر �سن ��وات يف الأق ��ل ،فيُم�سك قاد ُته ��ا املت�ش ّبث ��ون بال�سلطة
�أل�سنته ��م يف فرتة الهدنة ،فما ِمن عيب يمُ كن �أن ُتب�صره �أعينهم عند غريهم
مم ��ن خلفوهم يف احلكم �إال وكانت له ��م مثله بالع�شرات واملئات ،ف�ض ًال عن
ّ
�أخطائهم وخطاياهم املتف ّردة.
قي ��ادات يف حزب الدعوة ودولة القانون ّ
ت�شن ه ��ذه الأيام حملة �ضد وزير
اخلارجية حممد عل ��ي احلكيم ..ل�ستُ من �أ�صحاب ال�سيد احلكيم ومل �ألتقه
يف حيات ��ي �س ��وى مرتني مع �آخري ��ن يف فعاليتني �إعالميت�ي�ن� ،آخرهما يف
مكتب ��ه مع زم�ل�اء �آخرين ،لك ّنن ��ي م�ؤمن دائم ًا ب� �� ّأن �شخ�ص� � ًا �إذا ما تع ّر�ض
حق �أو �أق ّله بع�ض ّ
حلملة من �سيئني الب ّد �أنه على ّ
احلق.
ب�ص ��رف النظ ��ر عن احل � ّ�ق ،ف�إن �سع ��ي دولة القان ��ون للتجيي� ��ش يف �سبيل
م�ساءل ��ة الوزير احلكيم بدعوى �أنه �أعلن ت�أييدة مل�شروع الدولتني يف �إطار
ح� � ّل ال�صراع الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني� ،إمنا يبدو حملة مدفوعة الثمن من
اخلارج .ح ّتى لو قال الوزير احلكيم مثل هذا الكالم ف�إنه مل ي�أثم ،بل مل يز ّل
ويُخطئ قيد �شعرة .م�شروع الدولتني تتبناه الف�صائل الوطنية الفل�سطينية
قاطب ��ة ،وعلى ر�أ�سها منظمة التحرير الفل�سطينية .الدول العربية ،مبا فيها
الع ��راق ،تب ّنته ر�سمي� � ًا يف قمة بريوت ( 2002م�ش ��روع ال�سالم العربي)،
و�أع ��ادت الت�أكي ��د علي ��ه يف قم ��ة بغ ��داد  2012بت�أييد وم�صادق ��ة حكومة
العراق الت ��ي كان ير�أ�سها ال�سيد املالكي� .إ�سرائي ��ل والواليات املتحدة هما
َم ��ن يقف �ضد امل�ش ��روع ومعهما �إي ��ران والف�صائل الإ�سالمي ��ة الفل�سطينية
املوالي ��ة لإي ��ران (حما� ��س واجله ��اد و�سواهم ��ا) .وم�ش ��روع الدولتني كان
مطروح ًا يف الأ�ص ��ل منذ � 1947إال �أن الأنظمة العربية رف�ضته بتحري�ض
م ��ن بريطانيا ،ف ��كان �أن ت�سبّب الرف�ض بكل الك ��وارث الكربى التي طحنت
أرا�ض عربية
الع ��رب من ��ذ ذلك الوق ��ت وبينها �ضياع فل�سط�ي�ن ك ّلها ومعه ��ا � ٍ
�أخ ��رى وقيام الأنظم ��ة الدكتاتورية التي كان نظام �ص ��دام ح�سني جت�سيداً
لذروة وح�شيتها.
�أ ّم ��ا ق�ضية موظفي وزارة اخلارجي ��ة الثالثة الذين طلبت الوزارة من هيئة
امل�ساءل ��ة والعدال ��ة ا�ستثناءه ��م �أو تدقي ��ق �أو�ضاعهم ،فهي ق�ضي ��ة �ضئيلة
الأهمية  ..حتى لو كانوا بعثيني �سابق ًا فهم لي�سوا من البعثيني اخلطرين.
قائ ��د احلملة النائ ��ب خلف عبد ال�صم ��د كان عليه ،لو كان �صادق� � ًا يف �أنه ال
يرغ ��ب يف ع ��ودة البعثي�ي�ن �إىل اخلارجية� ،أن ي�س�أل نف�س ��ه ،وهو العارف:
َم ��نْ ذا الذي فت ��ح �أبواب الدولة �أم ��ام النطيحة واملرتدّية م ��ن فلول النظام
ال�ساب ��ق لي�صبحوا نواب� � ًا ووزرا ًء ونواب ًا لرئي�س ال ��وزراء و�شيوخ قبائل
و�أ�صح ��اب جماع ��ات �سيا�سي ��ة وحمافظ�ي�ن وم�س�ؤول�ي�ن كب ��ار ًا يف الدولة
بالوكال ��ة و�أ�صحاب �أعمال وم�صارف ميتلك ��ون الآن املليارات املنهوبة من
امل ��ال الع ��ام بطرق الف�ساد ،بعدم ��ا كانوا �شبه حفاة؟ ..زعي ��م حزب الدعوة
ودول ��ة القان ��ون نوري املالك ��ي هو الذي منح ه� ��ؤالء ا�ستثن ��اءات خا�صة،
ومنه ��م �صالح املطلك ال ��ذي يريد قادة دولة القان ��ون الآن �شموله بامل�ساءلة
والعدالة و�إبعاده عن العملية ال�سيا�سية � ....صحّ النوم!
"�إذا كن ��ت ال ت�ستح ��ي فافعل ما ت�شاء" ..كالم ق ��دمي يحتفظ دائم ًا بكامل
حيويته و�صحّ ته � ...سيبقى كذلك �إىل �أمد طويل.

 ترجمة /حامد �أحمد
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القوات الأمريك ّية
ّ
ً
ّ
منفردة
نفذت
�إنزا ً
ال جو ّي ًا يف
احلويجة

 عدنان ح�سني

خرباء انتقدوا االن�سحاب
الأمريكي ال�سريع من �سوريا
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جنود على احلدود العراقية ال�سورية ..ار�شيف

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

�أك�ث�ر م ��ن عام عل ��ى �إع�ل�ان الع ��راق ط ��رد داع�ش
م ��ن جمي ��ع االرا�ضي الت ��ي كان يحتله ��ا يف البلد
وان ��ه (العراق) يق ��وم بت�أمني ح ��دوده مع �سوريا
واملناطق ال�صحراوية الغربية ل�ضمان عدم عودة
امل�سلحني  .وح� � ّذر حمللون �أنه رغم فقدان داع�ش
ملعاقل ��ه يف الع ��راق و�سوري ��ا ،ف�إن فك ��ره ما يزال
ي�ش ��كل ق ��وة فعالة قد تله ��م �آخري ��ن بتبني جانب
العن ��ف .وقال �ش�ي�راز ماه ��ر ،نائب مدي ��ر املركز
ال ��دويل لدرا�سات التطرف والعنف ال�سيا�سي يف
جامع ��ة كنغ� ��س كولي ��دج ،يف لندن خ�ل�ال م�ؤمتر
ح ��ول مكافح ��ة الإرهاب عق ��د يف ت�شرين الثاين:
�إن "فك ��رة �أنن ��ا �أحلقن ��ا الهزمية بداع� ��ش وانه قد
انته ��ى ،ال �أعتق ��د ب�أنه ��ا �صحيحة� .إن ��ه عبارة عن
تهديد م�ستمر وهو ما يزال متواجد ًا  ".من جانب
�آخر قال خبري مكافحة الإرهاب بيرت فين�سنت يف
ت�صريح له ملحط ��ة NBCالإخبارية الأمريكية:
"م ��ا ت ��زال احلرب مل تنت � ِ�ه بعد م ��ع داع�ش وقد
ي�ستغرق �سن ��وات عديدة �أخرى م ��ع �إزهاق كثري
م ��ن الأرواح  ".ه ��ذه التقدي ��رات والتخمين ��ات،
الت ��ي راجعها ترامب يف ما بعد ،مل تكن بح�سبانه
عندم ��ا �أعلن يف  19كانون االول �سحب قواته من

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

املدير الفني

خالد خ�ضري

�سوريا البالغ عددهم بحدود �ألفي جندي �أمريكي،
حيث ول ��دت ردود �أفعال معار�ضة م ��ن �سيا�سيني
وحملل�ي�ن بارزي ��ن ح ��ذروا م ��ن �إع ��ادة ا�ستقواء
تنظيم داع�ش وانتهت بتقدمي كل من وزير الدفاع
االمريك ��ي جيم� ��س مات� ��س ،واملبع ��وث اخلا� ��ص
للتحال ��ف ال ��دويل �ض ��د داع� ��ش بري ��ت مكغورك،
ا�ستقالتيهم ��ا احتجاج� � ًا عل ��ى ه ��ذا الق ��رار  .وما
يزيد الو�ضع تعقي ��د ًا �أي�ضا حول الدور االمريكي
يف الع ��راق ه ��و مطالبة بع� ��ض �أع�ض ��اء الربملان
العراق ��ي بان�سحاب الق ��وات االمريكية من بلدهم
 .م ��ع ا�ستع ��داد الواليات املتح ��دة لالن�سحاب من
�سوري ��ا خالل مهلة �أقل م ��ن �أربعة �أ�شهر وفقدانها
لفعاليته ��ا يف العراق ف�إنها م ��ن املحتمل �أن ّ
حتتل
املقعد اخللفي يف املعركة القادمة �ضد داع�ش .
م ��ن جانب �آخر ق ��ال م�س�ؤول رفي ��ع امل�ستوى يف
وزارة اخلارجي ��ة االمريكية �إن الواليات املتحدة
لي�س لديها جدول زمني ل�سحب قواتها من �سوريا
لكنه ��ا تخطط للبق ��اء اىل �أجل غري م�سمى ،ورمبا
حلد انتهاء املعركة �ضد داع�ش .
عن :موقع  AWالإخباري
الربيطاين
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سياسة

قوى �سيا�س ّية تتب ّنى مقرتح ًا لتقلي�ص الهيئات
امل�ستق ّلة

 بغداد/حممد �صباح
ت�ستع� � ّد بع�ض الكت ��ل ال�سيا�سية لتقدمي
مقرتح �إىل هيئة رئا�سة جمل�س النواب
يق�ض ��ي بتقليل �أع ��داد الهيئات امل�ستقلة
اعتماد ًا على طريقة الدمج والإلغاء.
وكانت رئا�سة جمل�س النواب قد �أر�سلت
قب ��ل �شه ��ر تقريب� � ًا كتاب� � ًا �إىل احلكومة
يطالبه ��ا بالإف�ص ��اح عن �أ�سم ��اء املواقع
واملنا�ص ��ب احلكومي ��ة والأمني ��ة التي
تدار بالأ�صالة والوكال ��ة من �أجل �إنهاء
ملف ال ��وكاالت بع ��د ا�ستكم ��ال ت�شكيل
الكابينة احلكومية.
وق ��ال النائب عن حتال ��ف �سائرون بدر
الزي ��ادي يف حدي ��ث م ��ع (امل ��دى) �إن
"الكتل والأحزاب ال�سيا�سية تتجه بعد
ا�ستكم ��ال ت�شكي ��ل الكابين ��ة احلكومية
ملراجع ��ة مل ��ف الهيئ ��ات امل�ستقل ��ة
والدرج ��ات اخلا�ص ��ة لإنه ��اء �إدارته ��ا
بالوكال ��ة" ،مذك ��ر ًا �أن "�أغل ��ب ه ��ذه
املنا�ص ��ب واملواقع ت ��دار بالوكالة منذ
عدة �سن ��وات" .واتهمت �أطراف �شيعية
متع ��ددة ع�ب�ر (امل ��دى) يف ع ��ام 2017
ح ��زب الدع ��وة بالهيمن ��ة واال�ستحواذ
عل ��ى �أكرث من  17هيئة م�ستقلة بطريقة
الوكالة من �أ�صل  27هيئة م�ستقلة.
و�شكلت حكومة العبادي جلانا م�صغرة
لإع ��ادة توزي ��ع الهيئ ��ات امل�ستقل ��ة
ب�ي�ن الق ��وى والأح ��زاب عل ��ى وف ��ق
اال�ستحقاقات االنتخابية ،ونظرت هذه
اللجان احلكومي ��ة �إمكانية توزيع �أكرث
م ��ن (� )3آالف موق ��ع ومن�صب حكومي
يدار بالوكالة .ويتاب ��ع الزيادي حديثه
ع ��ن ملف الهيئ ��ات امل�ستقل ��ة بالقول �إن
"م ��ن �ش ��روط ت�شكي ��ل احلكوم ��ة التي
ير�أ�سه ��ا ع ��ادل عب ��د امله ��دي ه ��و �إنهاء
�إدارة املنا�ص ��ب بالوكال ��ة" ،م�ش ��ددا
عل ��ى �أن "من �أولوية حتال ��ف الإ�صالح
تر�شي ��ح �شخ�صيات م�ستقلة لإدارة هذه
املواق ��ع �أ�صالة ومنه ��ا هيمنة الأحزاب

عبد املهدي
خالل
جل�سة
منح الثقة
للحكومة
ال�سيا�سية النافذة".
وي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف الإ�صالح
والإعم ��ار �أن حتالف ��ه "�سيك ��ون بال�ضد
م ��ن ه ��ذه الرت�شيح ��ات غ�ي�ر القانونية
وغ�ي�ر الد�ستوري ��ة و�سيمن ��ع متريرها

يف جمل�س الن ��واب" .وت�ضمنت �أحكام
الف�صل الرابع من الد�ستور مهام وعمل
الهيئات امل�ستقل ��ة ( ..)108/102حيث
ع ��دت كل م ��ن املفو�ضي ��ة العليا حلقوق
الإن�س ��ان ،واملفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقلة

ّ
قوة من
عمل ّيات بغداد
تتحدث عن جتوال ّ
التحالف الدويل يف املتنبي

رئي�سا �أركان اجلي�شني العراقي
والأمريكي يبحثان التن�سيق الع�سكري
بني البلدين
 بغداد /املدى
�أكد رئي�سا �أركان اجلي�شني العراقي
والأمريكي ،ا�ستمرار التعاون
والتن�سيق بني البلدين يف جمال
تطوير قدرات اجلي�ش العراقي
ومكافحة بقايا تنظيم داع�ش
الإرهابي .وقالت وزارة الدفاع
العراقية يف بيان ،انه "ا�ستقبل
رئي�س �أركان اجلي�ش العراقي،
الفريق �أول الركن عثمان الغامني،
نظريه الأمريكي ،اجلرنال مارك
ميلي والوفد املرافق له ،وجرى
خالل اللقاء بحث ومناق�شة
التعاون والتن�سيق بني العراق
والواليات املتحدة الأمريكية يف
املجال الع�سكري".
ونق ��ل البي ��ان ع ��ن الغامن ��ي قول ��ه �إن "عالقتن ��ا
م ��ع الوالي ��ات املتح ��دة عالق ��ة قوي ��ة ومتين ��ة،
ونح ��ن عل ��ى ات�ص ��ال دائ ��م وم�ستمر م ��ع القادة
وامل�ست�شاري ��ن املوجودين يف الع ��راق للتباحث
والتن�سي ��ق ح ��ول دع ��م العملي ��ات القتالي ��ة مل ��ا
تبق ��ى من فلول داع�ش بالإ�ضاف ��ة �إىل دعم املجال
الأه ��م� ،أال وهو التدريب وتطوير قدرات القوات
العراقي ��ة ،وخا�ص ��ة احل ��دود" .فيما نق ��ل البيان
ع ��ن رئي�س �أركان اجلي� ��ش الأمريكي قوله "نحن
م�ستمرون بتقدمي الدع ��م اللوج�ستي وامل�ساعدة
من �أجل تطوير ق ��درات اجلي�ش العراقي بجميع
�صنوف ��ه" .ودع ��م حتالف ع�سك ��ري دويل بقيادة
الوالي ��ات املتح ��دة عملي ��ات اجلي� ��ش العراق ��ي
ال�ستع ��ادة �أج ��زاء كبرية م ��ن �أرا�ض ��ي البالد من
تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي من ��ذ  .2014و�أعلنت
بغداد ا�ستع ��ادة كامل الأرا�ض ��ي نهاية العام قبل
املا�ض ��ي� ،إال �أنه ��ا ت�ش�ي�ر اىل ا�ستم ��رار اجله ��ود
للق�ضاء على اخلاليا الباقية للتنظيم.
و�أثار ظه ��ور جنود �أمريكيني يف �ش ��ارع املتنبي
يف العا�صم ��ة بغ ��داد ،اجلمعة ،ج ��د ًال وتعليقات
عدي ��دة ،كان ��ت ه ��ذه الق ��وة تراف ��ق نائ ��ب قائ ��د

العملي ��ات للتحالف ال ��دويل يف العراق اجلرنال
�أو�سنت رينفورث.
و�أ�ص ��درت قي ��ادة عمليات بغ ��داد� ،أم� ��س الأحد،
بيان� � ًا تو�ضيحي ًا ح ��ول "�أ�سئل ��ة وا�ستف�سارات"
بخ�صو� ��ص نزول ق ��وة ع�سكري ��ة �أمريكية برفقة
قائ ��د العملي ��ات الفري ��ق الرك ��ن جلي ��ل الربيعي
بجولة يف �شارع املتنبي ببغداد
وج ��اء يف بيان قي ��ادة عمليات بغ ��داد� :إنه " ُاثري
ع ��دد من الأ�سئلة واال�ستف�س ��ارات حول قيام عدد
من الأمريكان مبرافق ��ة قائد عمليات بغداد خالل
جولته يف �ش ��ارع املتنبي ،ولبيان احلقائق نورد
التفا�صي ��ل الآتية -1 :بتاري ��خ اجلمعة  4يناير/
كان ��ون الثاين  2019جتول قائ ��د عمليات بغداد
الفري ��ق الرك ��ن جلي ��ل الربيع ��ي يرافق ��ه عدد من
�ضباط ركن القيادة ،وكذلك ال�صحافية الأمريكية
ج ��ان �آراف م ��ن �إذاع ��ة  ،NPRوكانت قد قدمت
يف وق ��ت �ساب ��ق طل ��ب �إج ��راء جول ��ة ميداني ��ة
يف العا�صم ��ة بغ ��داد م ��ن �أج ��ل االط�ل�اع عل ��ى
الواق ��ع الأمني فيه ��ا ،وتكذيب مزاع ��م ال�صحافة
ال�صفراء التي تروّ ج لأعمال العنف واالقتتال يف
العا�صمة.
 -2رافق ال�صحافي ��ة املذكورة خالل جولتها عدد
م ��ن ق ��وات التحالف ،مع العل ��م مل يكونوا مبهمة
ع�سكري ��ة ،و�أن مهمته ��م اقت�صرت عل ��ى مرافقتها
ولي�س ت�أمني احلماية لها.
 -3خ�ل�ال اجلول ��ة يف �ش ��ارع املتنب ��ي ،وبن ��ا ًء
على طل ��ب عدد من القن ��وات الف�ضائية مت �إجراء
لق ��اءات مع ال�صحافي ��ة جان �آراف الت ��ي �أ�شادت
بدور القوات الأمني ��ة العراقية ،والقدرة العالية
التي تتمتع بها يف حفظ امللف الأمني ،وحماربة
الإرهاب ،وكذل ��ك �أبدت ج ��ان �آراف اندها�شها ملا
�شاهدته م ��ن ا�ستقرار �أمني ،و�أن احلياة طبيعية
ج ��دا ،وال يوج ��د هناك م ��ا ي�ش�ي�ر �إىل �أي �أعمال
عن ��ف� ،أو �إره ��اب ،وه ��ذا م ��ا نقلت ��ه يف تقريرها
ال ��ذي �أ�صدرته الحقا ،والذي لق ��ي ترحيبا كبريا
يف املجتم ��ع الأمريك ��ي ال ��ذي تفاج� ��أ ه ��و الآخر
بالتقرير ،والذي ع ��دوه انت�صار ًا حقيقي ًا لل�شعب
العراقي وجي�شه .مع العلم �أن ال�صحفية املذكورة
ق ��د زارت العراق يف الأع ��وام ال�سابقة و�شاهدت
االعم ��ال الإرهابي ��ة التي كانت تع�ص ��ف بالبالد،
و�سجل ��ت مع ��د ًال عالي� � ًا م ��ن اجلرمي ��ة ،الت ��ي مت
الق�ض ��اء عليها بف�ضل التالحم ب�ي�ن �أبناء ال�شعب
العراقي والقوات الأمنية.

لالنتخاب ��ات ،وهيئ ��ة النزاه ��ة ،والبنك
املرك ��زي العراق ��ي ودي ��وان الرقاب ��ة
املالي ��ة ،وهيئ ��ة الإع�ل�ام واالت�صاالت،
ودواوي ��ن الأوق ��اف ،وم�ؤ�س�س ��ة
ال�شهداء ،والهيئة العامة ل�ضمان حقوق

جنح يف
عبد املهدي:
َ
مهمة الدفاع وحترير
ّ
الأرا�ضي

الأقالي ��م واملحافظ ��ات غ�ي�ر املنتظم ��ة
ب�إقليم والهيئة العامة ملراقبة تخ�صي�ص
الواردات االحتادي ��ة ،وجمل�س اخلدمة
االحتادي ��ة ،جميعه ��ا هيئ ��ات م�ستقلة .
وي�ضي ��ف النائب عن حمافظ ��ة الب�صرة

�أن "هن ��اك معلوم ��ات متداول ��ة تفي ��د
بوج ��ود نوايا لبع�ض الكت ��ل ال�سيا�سية
بالتم�س ��ك وع ��دم التن ��ازل ع ��ن رئا�س ��ة
بع� ��ض الهيئ ��ات امل�ستقل ��ة" ،مت�سائ�ل�ا
"كيف تكون هذه الهيئات م�ستقلة هي

تدار من قبل الأحزاب؟".
ويك�شف النائب عن الإ�صالح �أن "هناك
قوىً �سيا�سية تن ��وي تقدمي مقرتح �إىل
رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب يق�ض ��ي بدمج
بع� ��ض الهيئ ��ات امل�ستقل ��ة م ��ع بع�ضه ��ا
لتقلي ��ل �أعداده ��ا �إىل  18هيئ ��ة م�ستقلة
لتف ��ادي عمليات هدر املال العام وكجزء
م ��ن الإ�ص�ل�اح املرتق ��ب يف م�ؤ�س�س ��ات
الدولة العراقية".
وب�ّي�نّ النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف �سائ ��رون
�أن "جمل� ��س الن ��واب �أر�س ��ل كتاب ��ا �إىل
احلكوم ��ة قب ��ل �شهر تقريب ��ا يطالب فيه
بالك�ش ��ف ع ��ن املنا�صب واملواق ��ع التي
ت ��دار بالوكالة والأ�صال ��ة" ،منوها �إىل
ان "الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة �ستح�س ��م ملف ��ي
الهيئ ��ات امل�ستقلة والدرج ��ات اخلا�صة
بع ��د االنته ��اء م ��ن قان ��ون املوازن ��ة
االحتادية لعام ."2019
ب ��دوره ،ي�ؤكد حتالف البن ��اء �أن "الكتل
الربملانية طالبت احلكومة ب�إح�صاء عدد
املواق ��ع واملنا�صب التي ت ��دار بالوكالة
يف الوزارات والهيئات امل�ستقلة حل�سم
مو�ض ��وع �إدارة املنا�ص ��ب بالوكالة بعد
االنتهاء من الت�صويت على ما تبقى من
وزارات يف حكومة عبد املهدي".
و�أو�ض ��ح النائ ��ب �أحم ��د الكن ��اين يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن "الربنام ��ج
احلكومي ��ة ت�ضم ��ن �إنهاء عملي ��ة �إدارة
املنا�ص ��ب واملواق ��ع بالوكال ��ة" ،م�ؤكد ًا
�أن"املباحث ��ات والنقا�ش ��ات الت ��ي تدور
ب�ي�ن الق ��وى ال�سيا�سي ��ة تتط ��رق يف
جوانبها للبحث عن توزيع هذه املواقع
واملنا�صب".
ويتاب ��ع �أن "م ��ن �ضمن برام ��ج جمل�س
الن ��واب حل�س ��م ملف الهيئ ��ات امل�ستقلة
ه ��و �إنه ��اء اجلدل م ��ع احلكوم ��ة ب�ش�أن
الإدارة واملراقب ��ة على بع�ض الهيئات"،
مو�ضح� � ًا �أن "ه ��ذه اجلدلية ق ��د تتطلب
�إق ��رار وت�شري ��ع بع� ��ض القوان�ي�ن
املهمة".

الرئا�سات الثالث حُت ّيي اجلي�ش يف الذكرى
الـ 98لت�أ�سي�سه

�أكد القائد العام للقوات امل�سلحة عادل عبد املهدي� ،أم�س الأحد� ،أن اجلي�ش جنح مبهمة الدفاع وحترير �أرا�ضي
البلد .وقال عبد املهدي يف كلمته مبنا�سبة الذكرى الثامنة والت�سعني لت�أ�سي�س اجلي�ش العراقي وتلقت (املدى)
ن�سخة منها�" ،أيها املقاتلون الغيارى يف جي�ش العراق البا�سل ويف جميع �صنوفه وت�شكيالته �،أيها الذائدون عن
حيا�ض الوطن واملنت�صرون يف املنازالت �أنتم ِع ّز العراقيني والعراقيات واحلافظون على العهد و�أنتم جي�ش
االنت�صار وجي�ش الإعمار والتقدم.
 بغداد /املدى
يا �أبنا َء �شع ِبنا الكرمي ..يو ٌم �آخر من
�أيام العراقيني اخلالدة نحتفل به هذا
اليوم وهو الذكرى ال�سنوية لت�أ�سي�س
اجلي� ��ش العراق ��ي البا�س ��ل الذي نقف
مع ��ا �إج�ل�اال لبطوالت ��ه ولت�ضحيات ��ه
ول�شهدائ ��ه وجرح ��اه ،و�أتوج ��ه
الي ��وم لك ��م جميع ��ا ب�أجم ��ل الته ��اين
والتربيكات".
و�أ�ض ��اف عب ��د امله ��دي� ،إن "اجلي� ��ش
العراق ��ي امل�شه ��و َد ل ��ه بالكف ��اءة
واخل�ب�رة واملهني ��ة ،قد خ� � ّرج �أجياال
م ��ن خرية ال�ضباط والق ��ادة واملراتب
و�أ�س�س لتقاليد عم ��ل را�سخة ومازال
ُ
اجلي�ش
يوا�ص ��ل العطاء ،وقد واج ��ه
حتديات خط�ي�ر ًة يف جميع
العراق ��ي
ٍ
العه ��ود وبق ��ي ه ��ذا اجلي� ��ش العريق
إخ�ضاعه للأجندات
�اوالت �
يقاوم حم � ِ
ِ
ال�سيا�سية ول�سعي النظام الدكتاتوري
للتحكم ب ��ه والت�سلط علي ��ه وحتويله
لأداة قم ��ع ،اجلي� ��ش يف ه ��ذا الطريق
دفع ثمن ��ا غاليا واختلط ��ت دما�ؤه مع
دماء بقية �أبناء ال�شعب العراقي الذي
رف�ض الظل َم واال�ستبداد ،و�سيبقى هذا
ُ
اجلي�ش العظيم ظهري ًا لكل العراقيني،
مت�سامي� � ًا ،ومدرك ًا �أن ��ه حامي التنوع
والتعاي� ��ش وال�سل ��م االجتماع ��ي
واالعرتاف بالآخر ،حتت �سقف بيتنا
الكب�ي�ر ،حتت �سق ��ف الد�ستور ،حتت
�سقف العراق العزيز".
وتابع عبد املهدي" ،لقد جنح اجلي�ش
العراق ��ي يف مهمة الدف ��اع والتحرير
و�أبل ��ى ب�ل�ا ًء كبري ًا ح�سن� � ًا يف احلرب
عل ��ى الإره ��اب والقم ��ع والإب ��ادة
اجلماعي ��ة ،و�أدى اىل جان ��ب ه ��ذه
واجب احلف ��اظ على
املهم ��ة ال�صعب ��ة
َ
الأم ��ن واال�ستق ��رار ،ول ��ن يك ��ون �إال
جي�ش� � ًا للدفاع ع ��ن الع ��راق وم�صالح
�شعب ��ه ملتزم� � ًا مبهمت ��ه الوطني ��ة
الد�ستوري ��ة بكام ��ل عقيدت ��ه و�إميانه
من موقع القوي املقت ��در الأمني ..كما
جن ��ح ُ
جي�شن ��ا با�ستعادة ثق ��ة ال�شعب
ح�ي�ن مت�سك بانتمائ ��ه الوطني وجعل

من ��ه املعي ��ا َر الوحي ��د للتع ��اون م ��ع
املواطن�ي�ن يف جمي ��ع املحافظ ��ات،
وبالأخ� ��ص منه ��ا املحافظ ��اتُ الت ��ي
�أجن ��ز فيه ��ا مهم� � َة التحري ��ر والن�صر
بنج ��اح ،ونح ��ن ن�شه ��د الي ��وم �أروعَ
�صور التع ��اون واالن�سجام بني �أفراد
ِ
قواتن ��ا امل�سلح ��ة واملواطنني ،وحتت
خيمة هذا االن�سجام والرتحيب تهون
املها ُم اجل�سيمة و ُتقهر ال�صعاب".
وتاب ��ع رئي� ��س ال ��وزراء�" ،أيه ��ا
العراقي ��ون يف كل م ��كان �إن �أه� � َم
�اح حققت ��ه قوا ُتن ��ا امل�سلح ��ة ه ��و
جن � ٍ
ُ
هذا التكامل واالن�سجام بني �صنوفها
وت�شكيالته ��ا ،فح�ي�ن وق ��ف احل�ش ��د
ال�شعب ��ي والع�شائ ��ري ظه�ي�ر ًا لقوات
اجلي�ش وال�شرطة وحني �صمدت قوات
البي�شمركة جنب ًا اىل جنب مع اجلي�ش
�ض ��د ع�صابة داع� ��ش الإرهابية وحني
تقدم ��ت ق ��وة مكافحة الإره ��اب بعزم
�ض ��ارب يف جميع املواجه ��ات ،برزت
�صور
ه ��ذه ال�ص ��ور ُة املبهرة ك�إح ��دى ِ
الوح ��دةِ الوطنية وكنقطة م�ضيئة يف
طريق بناء العراق اجلديد".
ولف ��ت القائد الع ��ام للق ��وات امل�سلحة
"ويف ه ��ذه املنا�سب ��ة العزي ��زة عل ��ى
قل ��ب كل عراقي نوج ��ه با�س ��م قوا ِتنا

امل�سلحة ر�سالتني االوىل للعراقيني...
اجلي�ش ه ��و ُ
َ
جي�شكم
مفا ُده ��ا �أن ه ��ذا
وذراعك ��م الق ��وي وه ��و ع� � ّز و�ش � ُ
�رف
ه ��ذا الوط ��ن ،و�أن �أفرا َد ه ��ذا اجلي�ش
وجمي� � َع �صن ��وف قواتن ��ا امل�سلح ��ة
وت�شكيالته ��ا هم �أبنا�ؤكم الذين وقفوا
ومازال ��وا يقفون ويت�صدون للإرهاب
ول ��كل معت ٍد عل ��ى �أر�ضن ��ا ويك�سرون
�إراد َته الباغي ��ة ويهزمونه �ش َر هزمية
 ..وه ��ذا اجلي� ��ش الغي ��و ُر كان معك ��م
و�سيبق ��ى معكم ول ��ن يخذلكم يف يوم
من االي ��ام و�سي� ��ؤدي واجبَه الوطني
والد�ست ��وري ب ��كل �ش ��رف و�إخال�ص
ومهنية ،وهو ُ
راية
ابن ال�شعب وراف ُع ِ
الوطن ،ف�شهدا�ؤه وجرحاه ما �ضحوا
بحياته ��م و�سالمته ��م �إال م ��ن �أجل �أن
ُ
العراق واحد ًا حر ًا و�سيد ًا ،و�أن
يبقى
َ
يعي�ش هذا ال�شعبُ بخري و�أمن و�أمان
�ازح ومهجّ ر
وا�ستق ��رار ويع ��و َد ك ُّل ن � ٍ
اىل مدينته وبيته معزز ًا مكرما" .
بدوره ،هن�أ رئي� ��س اجلمهورية برهم
�صال ��ح� ،أم�س الأحد ،اجلي�ش العراقي
مبنا�سب ��ة الذك ��رى ال� �ـ 98لت�أ�سي�س ��ه،
فيم ��ا �أكد على �ض ��رورة تعزيز قدراته
كم�ؤ�س�سة مهنية وطنية.
وقال �صالح يف بيان ن�شر على موقعه

الر�سم ��ي �إن ��ه "يف ذك ��رى ت�أ�سي� ��س
اجلي�ش العراقي ن�ستذكر م�آثر اجلي�ش
وت�شكيالت ��ه يف الدف ��اع ع ��ن الوط ��ن،
و�آخرها دحر �إرهاب داع�ش".
و�أ�ض ��اف "�إننا �إذ نب ��ارك ل�شعبنا هذه
الذك ��رى ،ن�ؤك ��د على �ض ��رورة تعزيز
ق ��درات اجلي� ��ش ومتكين ��ه كم�ؤ�س�سة
مهني ��ة وطنية لكل العراقيني مبختلف
انتماءاته ��م وحامية للوط ��ن ونظامه
الد�ستوري الدميقراطي االحتادي".
وو�ض ��ع رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م
�صالح� ،إكلي ًال م ��ن الزهور على ن�صب
اجلن ��دي املجه ��ول و�س ��ط العا�صم ��ة
بغداد.
ويف �سياق مت�صل ،قدم رئي�س جمل�س
الن ��واب حمم ��د احللبو�س ��ي� ،أم� ��س
الأح ��د ،تهاني ��ه �إىل اجلي� ��ش العراقي
مبنا�سب ��ة الذك ��رى ال� �ـ 98لت�أ�سي�س ��ه،
م�ؤك ��د ًا �أن الربمل ��ان �سيدع ��م �إب ��رام
االتفاقي ��ات الت ��ي ت�ص ��ب مب�صلح ��ة
تعزي ��ز ق ��درات اجلي� ��ش ت�سليح� � ًا
وتدريب� � ًا ،و�سيق ��ف �إىل جانب حقوق
اجلرحى وعوائل "ال�شهداء".
وق ��ال احللبو�س ��ي يف ر�سال ��ة وجهها
�إىل �أبن ��اء اجلي�ش العراق ��ي مبنا�سبة
الذكرى الـ 98لت�أ�سي�سه واطلعت عليها
(املدى)" ،نق ��ف اليوم �إجالال وتقديرا
ونح ��ن ن�ستح�ض ��ر املنا�سب ��ة الغالي ��ة
عل ��ى قلوبنا ،حمتفلني بعيد الت�أ�سي�س
الثامن والت�سعني ،مفتخرين مبهنيتكم
العالي ��ة ،وت�ضحياتك ��م العظيم ��ة،
وب�سالتك ��م الفري ��دة ،و�سهرك ��م يف
الدف ��اع ع ��ن الوط ��ن ووحدت ��ه ،ح�ي�ن
وقفت ��م طوال ق ��رن من الزم ��ن حاجزا
منيع ��ا تتك�س ��ر دون ��ه ك ُّل طموح ��ات
الأعداء".
و�أ�ض ��اف احللبو�س ��ي" ،لق ��د حققت ��م
ن�ص ��را تاريخي ��ا م ��ع �إخوانك ��م يف
ت�شكي�ل�ات قواتن ��ا البطل ��ة ،فقاتلت ��م
بالنيابة عن الع ��امل ،ودحرمت داع�ش،
وطهرمت �أر�ضكم منها ،وقدمتم منوذجا
فري ��دا يف الت�ضحية وال�شجاعة خالل
ت�أدي ��ة مهامكم مبهنية عالي ��ة ،انطال ًقا
م ��ن عقيدتك ��م الع�سكري ��ة املتمثلة يف

حماي ��ة ال�سي ��ادة العراقي ��ة وال�شعب،
واحلف ��اظ عل ��ى م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة،
والدفاع عن وحدة تراب الوطن".
وتاب ��ع احللبو�س ��ي خماطب� � ًا �أبن ��اء
اجلي�ش" ،لقد �شكلت ��م منذ بزوغ فجر
ت�أ�سي� ��س الدول ��ة العراقي ��ة احلديث ��ة
درع ��ا واقيا �ضد كل ع ��دوان خارجي،
وبرهنت ��م عل ��ى ق ��درة هائل ��ة �أده�شت
الع ��امل ح�ي�ن قدمتم ك َّل �أن ��واع الإغاثة
والدع ��م للنازح�ي�ن الفاري ��ن م ��ن ن ��ار
املعركة ،كذلك ال ميكن �إغفال مقدرتكم
املحرتف ��ة يف خو� ��ض ال�ص ��راع م ��ع
الع ��دو؛ لتخلي� ��ص مئ ��ات الآالف م ��ن
الرهائ ��ن املحا�صري ��ن يف مناط ��ق
احتالل داع�ش".
وزاد احللبو�س ��ي" ،يف الوق ��ت ال ��ذي
نقدم في ��ه التهنئة والتربي ��ك لكم قادة
و�ضباطا ومراتب ف�إننا ن�ؤكد حر�صنا
عل ��ى دع ��م ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة الوطني ��ة
وا�ستقالله ��ا و�ضم ��ان بقائه ��ا ك�صمام
�أم ��ان بعيدة عن كل �أن ��واع الت�سيي�س
واملي ��ول واالجتاه ��ات ،ممثل ��ة كل
�أل ��وان الطي ��ف العراق ��ي ،معتمدة يف
تقييم �أفرادها عل ��ى املقايي�س املهنية،
كذل ��ك ال يفوتنا �أن ن�ؤك ��د �أننا �سنعمل
م ��ع احلكوم ��ة ليك ��ون جي�شن ��ا قويا،
و�سندعم �إبرام االتفاقيات ذات ال�صلة
التي ت�صب يف م�صلحة تعزيز قدراته
ت�سليحا وتدريبا ،و�سنقف �إىل جانب
حق ��وق اجلرح ��ى وعوائ ��ل ال�شه ��داء
حتى تتحق ��ق ،و�سن�سعى خالل دورة
الربملان احلالي ��ة �إىل �إ�صدار القوانني
التي من �ش�أنها تلبية متطلبات �أبنائنا
يف خمتلف الأجهزة الأمنية مبا يحفظ
حقوقهم".
وخت ��م احللبو�س ��ي ر�سالت ��ه بالق ��ول
"كل عام و�أنت ��م �سور الوطن ودرعه
احل�ص�ي�ن ،نحييك ��م حتي ��ة �إج�ل�ال
و�إكبار بجمي ��ع �صنوفكم ،وجنزم �أن
التاري ��خ �سي�سجل �أ�سماءك ��م ب�أحرف
م ��ن ن ��ور ،و�سيخل ��د وقفتك ��م بردك ��م
الهجم ��ة الإرهابي ��ة ،فق ��د �أع ��دمت �إىل
الع ��راق هيبت ��ه وحفظت ��م املنطقة من
�شر عظيم".
ٍّ
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�ضريح حلكومة الب�صرة
�أن ��ا ع�ض ��و يف جمموعة ب�صري ��ة ،ن�شرتك ومنذ �سن ��ة تقريب ًا،
يف ح ��وار على الوات� ��س اب ،نتحدث فيه عن م�ش ��اكل الب�صرة.
املجموع ��ة ت�ضم �شخ�صيات كب�ي�رة ،وفاعلة يف احلكومة ،ويف
الربمل ��ان ،بينن ��ا الوزير ال�سابق واملوظ ��ف الكبري يف احلكومة
املحلية ،والربملاين والطبيب وعامل الفيزياء واخ�صائي البيئة
ورج ��ل االقت�ص ��اد وال�صحف ��ي واالدي ��ب  ...الخ .وق ��د خل�صت
املجموع ��ة اىل نتائ ��ج بالغ ��ة الأهمي ��ة ،يف فه ��م ما تع ��اين منه
الب�ص ��رة .هناك مراكز ق ��وى �سيا�سية واقت�صادي ��ة ومالية ،يف
بغ ��داد والنجف واربي ��ل ،غري معنية مبا يح ��دث للمدينة ،وبدا
لنا جلي� � ًا �أن ق�ضية املاء املالح ق�ضي ��ة ب�صرية بالكامل وحكومة
بغ ��داد م�شغولة مبا عنده ��ا وحكومة الب�ص ��رة ترقد يف �ضريح
تنافرها ،ميت ًة.
ولك ��ي جنمل الق�ضية هذه(املاء املالح) بعد �أن �سحبت العتبة
احل�سيني ��ة يده ��ا ،ومل يب ��ق اال نفر قلي ��ل من احل�ش ��د ال�شعبي،
يقوده ��م النائ ��ب عدي ع ��واد ،يعمل ��ون هنا وهن ��اك يف �إ�صالح
وم ��د انابيب و�أعمال حفر ب�سيط ��ة ،دون م�ستوى الطموح ،كما
ه ��و وا�ض ��ح ،جند �أن حكوم ��ة الب�ص ��رة املحلية �أي�ض� � ًا ما زالت
ت�شخ ��ر ،نائمة ،ترزح حتت ن�ي�ر �أزمتها ال�سيا�سي ��ة املزمنة ،فال
م�ست�ش ��ارون و�صل ��وا وال �ش ��ركات �أجنبي ��ة دخل ��ت ،وال خطط
و�ضع ��ت ،ومث ��ل هذه وتل ��ك ،م ��ا زالت حكوم ��ة بغ ��داد �صامتة
والربمل ��ان خارج االهتمام واملواطنون يف ي�أ�س تام من و�صول
املاء احللو.
كان ��ت ال�سم ��اء رحيم ��ة بن ��ا يف ال�سن ��ة ه ��ذه ،فرفدتن ��ا باملطر
الغزي ��ر ،وح�صل اندفاع طفيف يف ل�س ��ان امللح ،باجتاه البحر،
بالتزام ��ن مع �إرج ��اء االت ��راك ملء �س ��د الي�سو ،ب�سب ��ب �أعمال
وم�شاري ��ع �آثارية ،بح�سب معلومات �أخ�ي�رة ،لكننا ،على موعد
مع ال�صيف القادم ،بكل ت�أكيد ،و�إذا مل تقم احلكومة ال�سد املانع
�أو �أاي م�ش ��روع اروائ ��ي من �ش�أنه الوق ��وف بوجه ل�سان امللح،
ال ��ذي �إن �إندف ��ع ،ف�سوف ي�أتي على ما مل ي� ��أت عليه يف الأعوام
املا�ضي ��ة ،و�ستتجدد �أعمال العن ��ف ،وحترق املباين احلكومية،
وق ��د متتد �شرارة التظاهرات اىل مدن �أخرى� ،ساعتئذ� ،ستكون
احلكومة قد جنت ثمار ما جلبته على نف�سها من ويالت.
ولأن ق�ضي ��ة الب�ص ��رة �أكرب م ��ن �أي ق�ضية عراقي ��ة ،فقد وجدتُ
�أن جمموعتن ��ا عل ��ى الوات� ��س �آب ،ت�شب ��ه اىل حد كب�ي�ر �صورة
احلكوم ��ة العراقية برمتها ،فقد طرحت الع�شرات من امل�شاريع،
واقرتح �أكرث من خبري طرائق وحلو ًال ،لكن ،كانت كلها ت�صطدم
ب�آراء امل�شاركني الآخرين ،فهذا مع فكرة ال�سد ،وذاك بال�ضد منها
متام ��ا ،وكل له حجته ،ونفر يقول بوج ��وب ا�ستقدام ال�شركات
املخت�ص ��ة ،و�آخر يتحدث عن ا�ش ��راك ايران يف ال�سد ،ومل يتفق
اىل اللحظة هذه على موقع بعينه القامة ال�سد ،ويذهب البع�ض
اىل حتوي ��ل �شط العرب اىل قن ��اة ملحية ،فيما يذهب غريه اىل
�إع ��ادة ال�شط والأرا�ضي الزراعية ،التي عليه اىل عهدها الأول،
غري مب ��ال باملتغري الذي �أحدثته ال�س ��دود ،فيما لعبت احلكومة
املحلي ��ة الدور الق ��ذر بال�سماح ملالك الب�سات�ي�ن ببيع ب�ساتينهم،
الت ��ي على �ضفت ��ي ال�شط وهك ��ذا ،الكل يبحث وال ��كل يعرت�ض
والكل ينتظر الكارثة.
يف النهاي ��ة ،ال ��كل م�ش ��ارك يف خ ��راب الب�ص ��رة .احلكوم ��ة
الفدرالي ��ة واحلكومة املحلية فيما ال�ضحية هي املدينة ،تعطلت
املالح ��ة وخرج مين ��اء املعقل م ��ن اخلدمة ،وانته ��ت املدينة من
كونه ��ا زراعي ��ة� ،إهم ��ال يف املفا�ص ��ل كله ��ا ،والف�س ��اد ورجاله
حمرو�سون بقوان�ي�ن وتوافقات الأحزاب .رمبا يكون ال�شهران
القادم ��ان( �شب ��اط و�آذار) �آخ ��ر عهد ل�سكان املدين ��ة باملاء (املج)
قلي ��ل امللوحة ،لأنا ،وحتى اللحظة هذه مل نر م�شروع ًا للتحلية،
وال م�شروع ًا للت�صفية ،وكل �شيء على حالة ،منذ متوز املا�ضي،
وحتى متوز القادم �ستكون النار قد التهمت املبنى اجلديد الذي
تتخذه احلكومة املحلية مرقد ًا و�ضريح ًا لقراراتها.
لأن ق�ضية الب�صرة �أكرب من �أي
ُ
وجدت
ق�ضية عراقية ،فقد
�أن جمموعتنا على الوات�س �آب،
ت�شبه اىل حد كبري �صورة
احلكومة العراقية برمتها
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يدعون �إىل حمايتهم من انتقام امل�س�ؤول الفا�سد

نا�شطون وقانونيون ّ
يحذرون من مالحقات ق�ضائية ت�ستهدف نا�شطني
وموظفني يك�شفون الف�ساد بدوائرهم
 ذي قار  /ح�سني العامل
ح� � ّذر نا�شط ��ون وقانوني ��ون يف
حمافظ ��ة ذي قار يوم االحد (  6كانون
الث ��اين  ) 2019من مالحقة النا�شطني
واملوظف�ي�ن الذي ��ن يقوم ��ون بك�ش ��ف
الف�س ��اد بدوائره ��م وا�ستهدافه ��م
بعقوب ��ات �إداري ��ة وق�ضائي ��ة حت ��ت
ذريع ��ة الت�شه�ي�ر ب�سمع ��ة الدائ ��رة
وت�سري ��ب وثائ ��ق ر�سمي ��ة تك�ش ��ف
الفا�سدين ،وفيما �أ�شاروا اىل �أن ك�شف
الف�ساد وف�ضح الفا�سدين ال يهدف اىل
الإ�ض ��رار ب�سمع ��ة الدائ ��رة و�إمنا اىل
حمايته ��ا وحماية امل ��ال العام من نهب
املف�سدي ��ن ،دعوا اىل حماي ��ة املوظف
ال ��ذي ي�ساع ��د عل ��ى ك�ش ��ف الف�س ��اد
والعم ��ل عل ��ى مكاف�أت ��ه وحمايت ��ه من
انتق ��ام امل�س�ؤول الفا�سد .وقال ع�ضو
اجلماعة املطلبي ��ة يف ذي قار النا�شط
املدين عدن ��ان عزيز دف ��ار ال�سعداوي
للم ��دى �إن " الآون ��ة الأخ�ي�رة �شه ��دت
العدي ��د من حاالت االنتق ��ام واملالحقة
الق�ضائي ��ة وتوجي ��ه عقوب ��ات �إدارية
قا�سي ��ة بح ��ق املوظف�ي�ن والنا�شط�ي�ن
املدني�ي�ن الذي ��ن يقوم ��ون بك�ش ��ف
الف�ساد وف�ض ��ح الفا�سدين يف الدوائر
احلكومي ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل تعر�ض عدد
غ�ي�ر قليل من املوظفني الذين يقومون
بف�ض ��ح الف�س ��اد لعقوب ��ات �إداري ��ة
انتقامية م ��ن بينها النق ��ل اىل مناطق
نائي ��ة والتهديد بالف�ص ��ل من الوظيفة
وغريها من العقوبات امل�شددة".
و�أو�ض ��ح ع�ضو اجلماع ��ة املطلبية �إن
" املوظف الذي يُخرب اجلهات املعنية
عن ح ��االت الف�ساد �أو يق ��وم بالك�شف
ع ��ن ملف ��ات ووثائ ��ق ر�سمي ��ة تف�ضح
الفا�سدين عرب و�سائل الإعالم ومواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ب ��ات الي ��وم
يواج ��ه عقوب ��ات �إداري ��ة وقانوني ��ة
�صارمة حتت ذريع ��ة الت�شهري ب�سمعة
دائرت ��ه" ،مبين� � ًا ً ن " ك�ش ��ف الف�س ��اد
وف�ض ��ح الفا�سدي ��ن ال يدخ ��ل �ضم ��ن
جرائم الت�شهري ب�سمعة الدائرة و�إمنا

حلماي ��ة تل ��ك الدائرة وامل ��ال العام من
نهب املف�سدين".
ودع ��ا ال�سعداوي اىل "حماية املوظف
الذي ي�ساعد على ك�شف الف�ساد والعمل
عل ��ى حمايت ��ه ومكاف�أته حت ��ى يتحفز
بذلك االخرون عل ��ى م�ساعدة اجلهات
احلكومي ��ة والق�ضائي ��ة يف ك�ش ��ف
ملفات الف�ساد وحما�سب ��ة املف�سدين"،
م�ش ��دد ًا على �ضرورة �إ�صالح القوانني
الإدارية والكف عن ا�ستخدام �أ�ساليب
االنتق ��ام �ض ��د النا�شط�ي�ن واملوظف�ي�ن
الذي ��ن يقوم ��ون بك�ش ��ف الف�س ��اد يف
دوائره ��م " ،م�ؤك ��د ًا عل ��ى اهمية احلد
م ��ن تع�س ��ف امل�س� ��ؤول يف ا�ستخ ��دام
ال�سلطة وتوظيف القوانني والعقوبات
الإداري ��ة يف االنتق ��ام م ��ن املوظف�ي�ن
املحارب�ي�ن للف�ساد" .وم ��ن جانب �آخر
ح� � ّذر نا�شط ��ون م ��ن حمافظ ��ة ذي قار
" م ��ن �أن ت� ��ؤدي معاقب ��ة النا�شط�ي�ن
واملوظف�ي�ن املخل�ص�ي�ن بعقوب ��ات
انتقامي ��ة اىل تعط ��ل كل حم ��اوالت
الك�شف ع ��ن الف�س ��اد يف دوائر الدولة

" ،منوهني اىل �أن "املوظف الذي يرى
زميله الراف�ض للف�ساد يتعر�ض للأذى
ب�سبب موقف ��ه  ،من غ�ي�ر امل�ستبعد �أن
ي�ت�ردد يف القيام بفعل مماث ��ل خ�شية
من عقوبة وانتقام امل�س�ؤول".
ودعا النا�شطون املحكمة الإدارية اىل
تكتف
�إن�صاف املوظف املظلوم و�أن ال ِ
املحكم ��ة املذك ��ورة بالغ ��اء العقوبات
التع�سفية التي تطال املوظف و�إمنا �أن
ت�ص ��در عقوبة م�ش ��ددة بحق امل�س�ؤول
الإداري �أو مدي ��ر الدائ ��رة لإ�ساءت ��ه
ا�ستخ ��دام ال�سلطة وتع�سف ��ه ب�إ�صدار
العقوب ��ات االنتقامية"  ،م�شددين على
�أهمي ��ة ع ��زل امل�س� ��ؤول املتع�س ��ف من
من�صب ��ه وعدم ا�سن ��اد اي ��ة م�س�ؤولية
�إدارية له يف امل�ستقبل .
وك�شف نا�شطون ( للمدى ) عن تعر�ض
الكث�ي�ر م ��ن النا�شط�ي�ن واال�شخا� ��ص
الفا�ضحني للف�س ��اد اىل االختطاف او
االعتقال و�أحيان� � ًا الت�صفية اجل�سدية
م ��ن اجله ��ات احلكومي ��ة واحلزبي ��ة
املت�ض ��ررة م ��ن ك�ش ��ف الفا�سدي ��ن ،

م�ستذكرين بذل ��ك زميلهم فرج البدري عل ��ى الأنظم ��ة والقوان�ي�ن م ��ن خالل
وج�ل�ال ال�شحم ��اين وغريه ��م م ��ن تف�سريه ��ا على غري وجهه ��ا ال�صحيح
النا�شط�ي�ن الذي ��ن ج ��رى اختطافه ��م ب ��ل واملزاي ��دة عليه ��ا م�ستغل�ي�ن بذلك
وتغيبهم ق�سر ًا.
ال�صالحي ��ات الإداري ��ة املمنوح ��ة لهم
وبدوره قال النا�ش ��ط احلقوقي خالد مبقت�ض ��ى القوان�ي�ن" ،م�ؤك ��د ًا �أن "
ها�شم للم ��دى �إن " تع�سف الإدارة يف �إ�س ��اءة ا�ستخدام ال�سلط ��ة والتع�سف
ا�ستخ ��دام ال�سلط ��ة يعترب م ��ن �أخطر يف ا�ستخدامه ��ا يعت�ب�ر بح ��د ذات ��ه
�أن ��واع الف�ساد ويجب معاقبة مرتكبيه �أنحراف� � ًا عن امل�س ��ار الطبيعي لل�سلطة
حي ��ث يتعر�ض املوظف الع ��ام لبع�ض مما يجعل قراراتها معيبة".
املظ ��امل الوظيفي ��ة التي تتعل ��ق بنقله و�أ�ش ��ار ها�ش ��م اىل �أن " املوظف الذي
تع�سف� � ًا �أو عقوبته ب�أح ��دى العقوبات ت�ستخ ��دم �ض ��ده مث ��ل هك ��ذا تع�س ��ف
ال ��واردة يف امل ��ادة  ٨م ��ن قان ��ون بال�سلط ��ة علي ��ه اللج ��وء اىل املحاك ��م
�أن�ضباط موظفي الدولة رقم  ١٤ل�سنة املخت�ص ��ة املتمثل ��ة ابت ��دا ًء مبحكم ��ة
 ١٩٩١املع ��دل " ،و�أ�ض ��اف " تك ��ون �أن�ضب ��اط موظف ��ي الدول ��ة  ،وم ��ن ثم
ه ��ذه العقوب ��ة التع�سفي ��ة لي�س بهدف املحكم ��ة الإداري ��ة بالن�سب ��ة للطع ��ن
امل�صلحة العامة ولك ��ن بق�صد التنكيل والتميز وذلك بع ��د ا�ستنفاد اجراءات
وتكمي ��م الأف ��واه وكذل ��ك لأغرا� ��ض تق ��دمي التظل ��م يف دائرت ��ه" ،و�أ�ضاف
الأنتق ��ام والت�شف ��ي لتحقي ��ق م�صالح " وهن ��ا ي�أتي دور املحكم ��ة الإدارية
خا�صة م ��ن خالل ا�ستخ ��دام القيادات يف �إلغ ��اء القرارات االدارية التع�سفية
الإداري ��ة لنفوذه ��ا و�سلطتها" .منوه ًا م ��ن خ�ل�ال �إثب ��ات املت�ض ��رر م ��ن ذلك
اىل �أن " امل�س�ؤول�ي�ن الفا�سدي ��ن غالب ًا وبع ��د التثب ��ت للمحكم ��ة ب� ��أن الق ��رار
م ��ا يلج� ��ؤون اىل ممار�س ��ة التحاي ��ل �ص ��در بدافع االنتق ��ام" .و�أكد النا�شط

احلقوق ��ي �أن " الد�ست ��ور العراق ��ي مل
يُح�ص ��ن �أي قرار حكوم ��ي من الطعن
وعلى م ��ن يقع علي ��ه ال�ض ��رر اللجوء
اىل الق�ض ��اء املخت� ��ص" ،منوه� � ًا اىل
�أن امل ��ادة  / ٣٨ج م ��ن الد�ستور تكفل
حري ��ة التعب�ي�ر وح ��ق اب ��داء ال ��ر�أي
اجتاه جميع الق�ضاي ��ا العامة  ،ولي�س
هنالك ق�ضي ��ة �أكرث عمومية من ق�ضايا
الف�ساد ونهب املال العام".
وكان الع�شرات من النا�شطني حمافظة
ذي قار ،تظاهروا  ،للمطالبة بالإ�صالح
الق�ضائي وال�سيا�سي و"عدم الت�سرت"
عل ��ى املف�سدي ��ن ،فيم ��ا طالب ��وا ب�إلغاء
احلك ��م الق�ضائ ��ي ال�صادر بح ��ق �أحد
املتظاهري ��ن والك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر
املختطف�ي�ن واملفقودي ��ن م ��ن نا�شطي
التظاهرات يف العراق.
وكان نا�شط ��ون مدني ��ون يف حمافظة
ذي ق ��ار �أعلن ��وا ع ��ن اختف ��اء النا�شط
امل ��دين ف ��رج الب ��دري يف ظ ��روف
غام�ضة يف ق�ض ��اء �سوق ال�شيوخ(29
ك ��م جنوب ��ي النا�صري ��ة )  ،فيم ��ا
حذروا م ��ن تكرار عملي ��ات ا�ستهداف
النا�شط�ي�ن باحل ��راك امل ��دين .وكان
نا�شط ��ون مدنيون يف ذي قار ،ك�شفوا
ي ��وم االثنني  ،ع ��ن ا�ستهدافهم بـ 100
دع ��وى ق�ضائي ��ة كيدي ��ة خ�ل�ال ع ��ام
واح ��د ،م�شريي ��ن اىل �أن �أغل ��ب تل ��ك
الدعاوى املقام ��ة تقف وراءها �أحزاب
و�شخ�صيات �سيا�سية متنفذة.
وكان نا�شط ��ون مدني ��ون يف ذي قار،
ك�شف ��وا االثن�ي�ن  ،ع ��ن �ص ��دور حك ��م
باحلب� ��س �ست ��ة �أ�شه ��ر عل ��ى �شرط ��ي
�ش ��ارك يف التظاه ��رات الت ��ي ت�شهدها
املحافظ ��ة 350(،كم جن ��وب العا�صمة
بغ ��داد) ،خ�ل�ال ا�سرتاحت ��ه ولي� ��س
�أثن ��اء الواج ��ب ،ويف ح�ي�ن ع ��دوا �أن
ذلك ي�شكل "خرق� � ًا فا�ضح ًا" للد�ستور،
دع ��وا ر�ؤ�س ��اء اجلمهوري ��ة والربملان
والق�ض ��اء الأعل ��ى� ،إىل التدخ ��ل للحد
م ��ن "االنتهاكات" التي حت ��اول �إعادة
الب�ل�اد �إىل "عه ��د اال�ستب ��داد وتكمي ��م
الأفواه

بغداد ملتزمة باتفاق «�أوبك" وقطر تخف�ض �أ�سعار نفطها اخلام
اك ��دت وزارة النف ��ط �إنه ��ا ملتزم ��ة اتف ��اق با�سم «�أوب ��ك ،»+يف كان ��ون الأول (دي�سمرب)
«�أوبك »+خلف�ض �إنتاج النف ��ط ،و�إنها �ستبقي املا�ض ��ي ،عل ��ى خف�ض الإم ��دادات  1.2مليون
عل ��ى �إنتاج ��ه من اخل ��ام عن ��د  4.513مليون برميل يومي ًا يف  .2019وتبلغ ح�صة «�أوبك»
برمي ��ل يومي� � ًا يف الن�ص ��ف الأول من  .2019من تلك اخلفو�ض ��ات � 800ألف برميل يومي ًا.
وق ��ال وزي ��ر النفط العراق ��ي ثام ��ر الغ�ضبان �إىل ذلك ،قال م�صدران مطلعان �إن قطر حددت
يف بي ��ان� ،إنه �أوع ��ز مل�س�ؤويل النف ��ط باتخاذ �سع ��ر البي ��ع الر�سم ��ي خلامها البح ��ري ل�شهر
�إجراءات عاجلة اللتزام اخلفو�ضات .و�أ�ضاف كان ��ون الأول (دي�سمرب) املا�ض ��ي ب�أثر رجعي
البي ��ان �إن الوزير جدد «حر� ��ص الوزارة على عند  57.70دوالر للربمي ��ل ،بانخفا�ض قدره
ا�ستق ��رار الإنتاج يف عموم الب�ل�اد عند معدل  8.20دوالر للربمي ��ل ع ��ن ال�شه ��ر ال�ساب ��ق.
 4.513ملي ��ون برميل (يومي ًا) للأ�شهر ال�ستة ويجع ��ل ه ��ذا ع�ل�اوة �سع ��ر البي ��ع الر�سم ��ي
املقبل ��ة" .واتفق ��ت منظم ��ة البل ��دان امل�صدرة للخام القطري البحري عند  0.38دوالر فوق
للب�ت�رول (�أوب ��ك) ورو�سي ��ا و�آخ ��رون غ�ي�ر خامات دب ��ي ،بارتفاع قدره �أربعة �سنتات عن
�أع�ض ��اء يف املنظم ��ة� ،ضم ��ن حتال ��ف يع ��رف ال�شهر ال�سابق.

و�أي�ض� � ًا ح ��ددت قط ��ر �سع ��ر البي ��ع الر�سم ��ي
للخ ��ام الربي ل�شه ��ر كان ��ون الأول (دي�سمرب)
عند  58.45دوالر للربمي ��ل ،بانخفا�ض قدره
 8.50دوالر ع ��ن ال�شهر ال�سابق .ويجعل هذا
الع�ل�اوة مقاب ��ل خ ��ام دب ��ي عن ��د  1.13دوالر
للربميل ،بانخفا�ض ق ��دره � 26سنت ًا .وجاءت
الأ�سع ��ار متوافق ��ة م ��ع توقع ��ات ال�س ��وق.
ويف تط ��ور جدي ��د �صع ��دت بق ��وة �أ�سع ��ار
النف ��ط اليوم اجلمع ��ة بعدما قالت بك�ي�ن �إنها
�س ُتجري مباحثات مع وا�شنطن يومي الإثنني
والثالثاء املقبلني ،للبحث عن حلول للنزاعات
التجاري ��ة ،فيما يتوا�صل قلق امل�ستثمرين من
وفرة العر�ض واملخاطر التي يواجهها الطلب

مع احتمال حدوث تباط�ؤ اقت�صادي عاملي.
واخ�ت�رق �سع ��ر الربمي ��ل يف العق ��ود الآجلة
م�ست ��وى  58دوالر ًا �أثن ��اء التعام�ل�ات اليوم،
م ��ع تلقي اخل ��ام دعم ًا �أي�ضا م ��ن عالمات على
انخفا�ض يف الإمدادات.
وارتفع ��ت عق ��ود خ ��ام القيا� ��س العاملي مزيج
برن ��ت �أك�ث�ر م ��ن دوالري ��ن �إىل  58.05دوالر
عند �أعل ��ى م�ستوى له ��ا يف اجلل�سة ،يف حني
�صع ��دت عق ��ود خ ��ام القيا� ��س الأمريكي غرب
تك�سا� ��س الو�سي ��ط  1.58دوالر �إىل 48.67
دوالر ،قب ��ل �أن تقف ��ز عق ��ود اخل ��ام الأمريكي
�أكرث من دوالرين �إىل  49.16دوالر عند �أعلى
م�ستوى لها يف اجلل�سة اليوم.

ويتج ��ه خ ��ام برنت واخل ��ام الأمريكي �صوب
حتقي ��ق مكا�سب قوي ��ة يف الأ�سبوع الأول من
تداوالت  2019على الرغم من تنامي املخاوف
من �أن احلرب التجارية بني ال�صني والواليات
املتحدة قد ت�ؤدي �إىل تباط�ؤ االقت�صاد العاملي
التجارية بني ال�صني والواليات املتحدة.
وق ��ال جت ��ار �إن �صع ��ود الأ�سعار ج ��اء بعد �أن
قالت وزارة التجارة ال�صينية اليوم اجلمعة،
�إنه ��ا �س ُتج ��ري مباحثات عل ��ى م�ستوى نواب
ال ��وزراء مع م�س�ؤول�ي�ن نظراء م ��ن الواليات
املتح ��دة يف بك�ي�ن يوم ��ي  7و 8يناير/كانون
الثاين ،مع �سعي الطرف�ي�ن لإنهاء نزاع يلحق
املزيد من ال�ضرر باالقت�صاد يف البلدين.

وزارة الكهرباء
ال�شركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الب�صرة
مناق�صة

مناق�صة

اىل  /كافة �شركات التحويل املايل وال�صريفة
تعلن اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم  -العراق عن مناقصة
رقم( IRI2019 - 0002 :مش��روع عزم الشباب – تسهيل
دفع��ات املتدربني العاملني في الش��ركات  /اربيل) على
الراغبني باالشتراك ,زيارة املوقع االلكتروني التالي :

اىل  /ال�شركات الهند�سية واملقاوالت العامة
تعل��ن اإلغاث��ة اإلس�لامية عب��ر العالم  -الع��راق عن
مناقصة رق��م ( IRI2019-0001 :اس��تعدادات مخيم
اجلدع��ة للفيض��ان  /قي��ارة  -نين��وى) عل��ى الراغبني
باالشتراك زيارة املوقع االلكتروني التالي:

https://www.ncciraq.org/en/opportunities/for-individuals/bids-tenders

https://www.ncciraq.org/en/opportunities/for-individuals/bids-tenders

رقم الهاتف07518396949 :

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للأنظمة الألكرتونية
ال�شركة العامة للمنظومات
ال�شركة العامة لنظم املعلومات �سابق ًا

رقم الهاتف07518396949 :

Ministry of industry & Minerals
General company for
electronic systems

�إعالن املناق�صة املرقمة  /2ت�شغيلية  2018 /متديد
جتهيز قابلوات

تعلن (الش��ركة العامة لالنظمة االلكترونية) إحدى تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن متديد إعالن املناقصة
املرقمة  /2تش��غيلية  ،2018 /وتدعو كافة الشركات املتخصصة العراقية والعربية واالجنبية إلى تقدمي عطاءات
مغلقة من مقدمي عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مش��روع جتهيز قابلوات من املناش��ئ "امريكا – اليابان –
اوربا الغربية – كندا – كوريا اجلنوبية – تركيا – االمارات العربية املتحدة – حصرا ً مع مالحظة أن املناشئ من تركيا
واالمارات املقصود منها هي مصانع غربية او امريكية او يابانية مصانعها في تركيا او االمارات") في موعد أقصاه
يوم اخلميس املوافق  2019/1/17الساعة  12:00ظهراً.

املدير العام

م � /إعادة �إعـــالن مناق�صات

تعلن الش��ركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية في املنطقة اجلنوبية احدى تشكيالت وزارة الكهرباء عن
إعادة اعالن املناقصة كما في اجلدول ادناه وذلك حس��ب الش��روط واملواصف��ات الفنية التي ميكن احلصول
عليها من مقر املديرية العامة  /قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة  /تقاطع الطويسة.
فعل��ى اصحاب الش��ركات واملكاتب االختصاصية املس��جلني بصورة رس��مية الراغبني باملش��اركة تقدمي
عطائهم حس��ب الوثائق القياس��ية ويوضع العطاء في ظرف واحد مختوم ومؤش��ر عليه رقم املناقصة
وعنوانها واس��م الشركة والعنوان الكامل مع ذكر البريد االلكتروني على ان تكتب محتويات كل األغلفة
وان يك��ون العطاء مطب��وع وليس كتابة يد .ويكون ش��امال ً التأمينات األولية على ش��كل صك مصدق أو
خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد مببلغ قدره ( )3.485.000فقط ثالثة ماليني واربعمائة وخمسة
وثمانون ألف دينار عراقي على ان تستكمل إلى ( )%5عند اإلحالة وقبل توقيع العقد ،وسوف يهمل العطاء
غير املستوفي للشروط ولن يتم استالم أي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت في اجلدول ادناه ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن علما ً بأن املديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
وملعرف��ة التفاصي��ل ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني ل��وزارة الكهرب��اء  www.moelc.gov.iqولالجابة على
االستفسارات مراسلتنا على البريد االلكتروني 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq :
ت

رقم
املناق�صة

املواد

ا�سم
املحطة

1

2018/22

نصب خزان
احلي السكني
حملطة كهرباء
الهارثة

الهارثة

تاريخ الغلق

2019/1/15

املبلغ التخميني

املالحظات

مبلغ التندر

116.180.000
50.000
مائة وستة عشر
إعادة إعالن خمسون
مليون ومائة
ألف دينار
وثمانون ألف
ء /املهند�س يا�سر فرحان كزير
املدير العام وكالة
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رياضة

الأ�س��ود ي�سع��ون َ
ف��ت �أ�ض��واء "النج��وم الذهبي��ة"
لخ ِ

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

����� ص����ف����ارة ����ص���ب���اح ت�����ض��ب��ط ل����ق����اء ال�������ص�ي�ن وق�ي�رغ���ي���ز����س���ت���ان

ِ�صدامات في الإمارات!

بغداد  /حيدر مدلول
م ��ن امل�ؤم ��ل �أن يختت ��م منتخبن ��ا الوطني
لك ��رة الق ��دم الي ��وم الأثن�ي�ن حت�ضريات ��ه
ا�ستع ��داد ًا ملواجه ��ة نظ�ي�ره الفيتنام ��ي
يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة والن�ص ��ف ع�ص ��ر غد
الثالث ��اء بتوقي ��ت العا�صم ��ة بغ ��داد عل ��ى
ملعب مدينة زاي ��د الريا�ضية يف العا�صمة
الإماراتي ��ة �أب ��و ظبي يف خت ��ام مناف�سات
اجلول ��ة الأوىل م ��ن ال ��دور الأول حل�ساب
املجموع ��ة الرابعة التي ت�ضم اىل جانبهما
منتخب ��ي �إي ��ران واليمن يف بطول ��ة ك�أ�س
�آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم  2019الت ��ي �أنطلقت
م�ساء �أول �أم�س ال�سبت وت�ستمر حتى يوم
الأول م ��ن �شهر �شباط املقبل مب�شاركة 24
منتخب ًا من مناطق القارة اخلم�س .
و�سيعمل املالك التدريبي ملنتخبنا الوطني
لكرة القدم بقي ��ادة ال�سلوفيني �سرتي�شكو
كاتانيت�ش على و�ضع مل�ساته الأخرية على
طريق ��ة اللع ��ب و�أختيار القائم ��ة الأ�سا�س
املكون ��ة م ��ن  11العب� � ًا مم ��ن يتمتع ��ون
باجلاهزي ��ة الفني ��ة والبدني ��ة م ��ن ب�ي�ن
الالعب�ي�ن  23الذين ّ
مت اختيارهم خلو�ض
مناف�س ��ات البطول ��ة الآ�سيوي ��ة اىل جانب
قدرته ��م عل ��ى تنفي ��ذ اخلط ��ط التكتيكي ��ة
م ��ن خ�ل�ال تكليفه ��م بالواجب ��ات الدفاعية
والهجومية طيلة �شوطي املواجهة املرتقبة
مع املنتخ ��ب الفيتنامي حيث ّ
مت �أعتبار �أن
الفوز فيها �سيك ��ون مبثابة بوابة الطريق
نحو و�ضع قدم يف دور ثمن النهائي الذي
�سيت�أهل �إلي ��ه �أول وثاين كل جمموعة من
املجموعات ال�ست و�أف�ضل �أربع منتخبات
حتت ��ل املرك ��ز الثال ��ث فيه ��ا م ��ن ب�ي�ن 24
منتخب ًا ي�شارك يف مناف�سات الدور الأول.
وي�س ��ود تف ��ا�ؤل كب�ي�ر يف وف ��د املنتخ ��ب
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم يف جت ��اوز عقب ��ة
منتخ ��ب "النج ��وم الذهبي ��ة" م ��ن خ�ل�ال
االن�ضب ��اط العايل والإ�ص ��رار الكبري لدى
الالعب�ي�ن يف تنفي ��ذ املف ��ردات التكتيكي ��ة
الت ��ي تعطى لهم خالل الوحدات التدريبية
من ��ذ حلظة و�صوله ��م اىل دول ��ة الإمارات
العربية فجر ي ��وم اجلمعة املا�ضي قادمني
م ��ن العا�صمة القطري ��ة الدوحة عرب مطار
م�سق ��ط ال ��دويل بع ��د املع�سك ��ر التدريبي
الناج ��ح الذي �أقي ��م ملدة �أ�سبوع�ي�ن تخلله
خو�ض مباراتني دوليتني وديتني �أحدهما
م ��ع منتخب ال�ص�ي�ن والثانية م ��ع منتخب
فل�سط�ي�ن �أنته ��ت ل�صال ��ح منتخبن ��ا ومت
�أ�ش ��راك ع ��دد كبري م ��ن الالعب�ي�ن املحليني
واملحرتف�ي�ن م ��ن قائم ��ة  28العب� � ًا حي ��ث
رفعت من �سق ��ف الطموحات العراقية ب�أن
�أ�س ��ود الرافدي ��ن قادمون م ��ن �أجل ت�صدر
املجموع ��ة الرابع ��ة برغ ��م �أن ��ه �سيلق ��ى
مناف�س ��ة قوي ��ة من قبل املنتخ ��ب الإيراين
وكذل ��ك املنتخ ��ب الفيتنام ��ي املتط ��ور
ال ��ذي ح�ص ��ل عل ��ى بطول ��ة �أ�سي ��ان خالل

�شه ��ر كان ��ون الأول املا�ض ��ي .و�أ�ستبع ��د
ال�سلوفيني �سرتي�شكو كاتانيت�ش منتخبنا
الوطن ��ي من املناف�سة عل ��ى اللقب من �أجل
�أبع ��اد الالعب�ي�ن م ��ن ال�ضغ ��وط الت ��ي ق ��د
يتع ّر�ضون له ��ا خالل املباريات و�إنها جزء
م ��ن اخلطة الت ��ي يتبعه ��ا بحك ��م التجربة
الطويل ��ة الت ��ي ق�ضاه ��ا يف البط ��والت
الآ�سيوية والأوروبية والعاملية يف تدريب
املنتخب ��ات خ�ل�ال الف�ت�رة ال�سابق ��ة بحكم
�أن النق ��اد واملتابع�ي�ن للبطول ��ة الآ�سيوية
احلالي ��ة يعت�ب�رون العراق م ��ن املنتخبات
الت ��ي ت�ض ��م جنوم� � ًا �سيرتك ��ون ب�صم ��ات
وا�ضح ��ة وله ��م القدرة عل ��ى الو�صول اىل
مراحل متقدمة تتجاوز املركز الرابع الذي

حتقق يف بطولة ك�أ�س ا�سيا  2015بدليل
�أن �صحيف ��ة  asالإ�سبانية ر�شحت املهاجم
مهند علي كاظم �ضمن قائمة �أف�ضل خم�سة
العبني �سي�سطعون ويكونون حتت �أنظار
ك�شايف كبار الأندية االوروبية.
و�ستزحف اجلماه�ي�ر الريا�ضية العراقية
م ��ن اجلالي ��ة الكب�ي�رة املقيم ��ة يف دول ��ة
الإم ��ارات العربية املتح ��دة ودول اخلليج
الأخرى والقادم ��ة من العا�صمة بغداد اىل
ملعب مدينة زاي ��د الريا�ضية يف العا�صمة
�أبوظب ��ي من ��ذ وق ��ت مبكر من وق ��ت �أقامة
املباراة مع فيتنام ال ��ذي �سيكون بال�ساعة
الرابع ��ة والن�صف ع�صر غ ��د ًا الثالثاء من
�أج ��ل �شغل املقاعد املخ�ص�ص ��ة لهم من قبل

اللجن ��ة املنظم ��ة للبطولة رافع�ي�ن الأعالم
العراقي ��ة والقي ��ام باالهازي ��ج والأغ ��اين
الريا�ضي ��ة م ��ن �أج ��ل توفري دع ��م معنوي
هائ ��ل ي�شحذون ب ��ه هِ مم العب ��ي منتخبنا
الوطني ويحفزونهم على تقدمي م�ستويات
رفيع ��ة يطربون بها املد ّرجات خالل دقائق
ال�شوط�ي�ن الأول والثاين من املباراة التي
�ستجمعه ��م مع منتخ ��ب فيتن ��ام يتوجون
يف النهاي ��ة بث�ل�اث نق ��اط ترفع م ��ن درجة
اال�ستع ��دادات والتح�ض�ي�رات للمباراتني
املقبلت�ي�ن م ��ع اليم ��ن يف ال�ساع ��ة الرابعة
والن�صف ع�صر يوم ال�سبت املقبل و�إيران
يف ال�ساع ��ة ال�سابعة م�ساء يوم ال�ساد�س
ع�شر من �شهر كانون الثاين اجلاري.

و�أناط ��ت جلن ��ة احل ��كام يف االحت ��اد
الآ�سي ��وي لك ��رة القدم مهم ��ة �إدارة مباراة
منتخبنا الوطني ونظ�ي�ره الفيتنامي اىل
طاقم حتكيمي دويل قطري يرت�أ�سه احلكم
عبد الرحمن اجلا�س ��م فيما �سيكون احلكم
ال ��دويل عل ��ي �صب ��اح حكم� � ًا خام�س� � ًا اىل
جانب الطاقم التحكيمي الدويل الإماراتي
امل�ؤلف م ��ن حممد عبدالل ��ه ح�سن وحممد
�أحم ��د اليو�س ��ف وح�س ��ن امله ��ري وعمار
اجلنين ��ي ال ��ذي �سيتوىل حتكي ��م مباراة
ال�ص�ي�ن وقريغيز�ست ��ان الت ��ي �ستق ��ام يف
ال�ساعة الثانية ظهر اليوم االثنني بتوقيت
العا�صم ��ة بغداد على ملعب خليفة بن زايد
بن ��ادي الع�ي�ن الريا�ضي �ضم ��ن مناف�سات
اجلول ��ة الأوىل م ��ن ال ��دور الأول حل�ساب
املجموعة الثالثة.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن قائمة  23العب� � ًا التي
�أختاره ��ا امل ��درب �سرتي�شك ��و كاتانيت� ��ش
خلو� ��ض مناف�س ��ات بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا
 2019تتك ��ون من حممد كا�صد وحممد
حمي ��د وج�ل�ال ح�س ��ن وفران� ��س بطر� ��س
و�سع ��د ناطق وعلي فائز و�أحم ��د �إبراهيم
وريبني �سوالق ��ا ووليد �س ��امل وعالء علي
مه ��اوي و�أجم ��د عط ��وان و�أحم ��د يا�س�ي�ن
وعلي ح�صني وح�سني علي و�أ�سامة ر�شيد
وحممد داوود و�أمين ح�سني وعالء عبا�س
و�صف ��اء ه ��ادي ومهن ��د علي كاظ ��م وعلي
عدنان وهمام طارق وب�شار ر�سن.

ك���ي���رو��������ش ي�����ح�����ذر الع����ب����ي����ه م������ن ال���ي���م���ن
بغداد  /املدى
يتطل ��ع منتخ ��ب ايران لك ��رة القدم اىل
ني ��ل �أول ف ��وز يف بطول ��ة ك�أ� ��س ا�سيا
 2019عندما يواج ��ه نظريه اليمني
يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة م�س ��اء الي ��وم
الأثن�ي�ن عل ��ى ملع ��ب حمم ��د ب ��ن زاي ��د
بنادي اجلزيرة الريا�ضي يف العا�صمة
االماراتي ��ة �أبو ظبي يف افتتاح م�شوار
مناف�س ��ات اجلول ��ة االوىل م ��ن ال ��دور
االول حل�س ��اب املجموعة الرابعة التي
ت�ض ��م اىل جانبهم ��ا منتخب ��ي الع ��راق

وفيتنام .
وح ��ذر الربتغ ��ايل كريو� ��ش م ��درب
منتخ ��ب ايران لك ��رة الق ��دم العبيه من
اال�ستهان ��ة باملنتخ ��ب اليمن ��ي ال ��ذي
ي�ش ��ارك الول م ��رة يف النهائي ��ات
اال�سيوي ��ة يف اطار �سعيه ��م الدائم اىل
حتقيق اللقب الق ��اري الرابع من خالل
هذه البطولة مقارن ��ة بنظرائهم العبي
املنتخب املناف�س ��ون الذين ي�أملون اىل
عك� ��س �أنطباع مميز عنهم يف املباريات
الثالثة التي �ستك ��ون مثرية وتقف يف
مقدمتها الأوىل ال�سيما انه �سيح�صلون

عل ��ى دع ��م جماهريه ��م املتواج ��دة يف
ايران.
و�أ�ض ��اف ان ��ه ميتل ��ك حالي ��ا جي ��ل م ��ن
�أف�ض ��ل العب ��ي اي ��ران بدلي ��ل امل�ست ��وى
املتمي ��ز الذي قدموه خ�ل�ال بطولة ك�أ�س
الع ��امل االخرية التي �أقيم ��ت يف رو�سيا
وهمه ��م الوحي ��د يف البطول ��ة احلالي ��ة
كيفي ��ة احل�ص ��ول على لقبها بع ��د �أعوام
 1768و 1972و1976برغم وجود
مباريات مثرية لهم امام منتخبات اليمن
وفيتن ��ام والعراق �ضم ��ن مناف�سات دور
املجموعات حي ��ث ان املركز االول الذي

ال�شباب تنا�شد الرئا�سات الثالث
لدعم الوطني في الإمارات
بغداد  /املدى
وب�ي�ن �أن الوزارة تدع ��م جميع املنتخب ��ات والأندية
يف م�شاركاته ��ا اخلارجي ��ة ،ما ينعك� ��س �إيجاب ًا على
نا�ش ��د وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة الدكت ��ور �أحم ��د النتائج كونها جميع ًا متثل الوطن .
ريا� ��ض ،دع ��م املنتخب الوطن ��ي يف نهائي ��ات كا�س ودعا وزير ال�شب ��اب والريا�ضة اجلماهري الريا�ضية
�أمم �آ�سي ��ا بكرة القدم  2019التي �أنطلقت يف دولة وو�سائ ��ل الإع�ل�ام �أي�ض� � ًا اىل الوقوف م ��ع الالعبني
الإمارات العربية املتحدة.
و�شحذ هممهم ورف ��ع معنوياتهم لتحقيق ما مطلوب
وق ��ال ريا� ��ض �إن املنتخ ��ب ي� ��ؤدي مهم ��ة وطني ��ة منه ��م ال �سيما يف املباراة الأوىل �أمام منتخب فيتنام
ويتوج ��ب عل ��ى اجلمي ��ع الوق ��وف مع ��ه وم�ؤازرته وحتقي ��ق الفوز الذي �سيكون مفتاح� � ًا للو�صول اىل
لتحقي ��ق اله ��دف الأ�سم ��ى له ��ذه املهم ��ة ،ون�أم ��ل من الدور الثاين.
رئي� ��س اجلمهوري ��ة ورئي�س � ّ�ي جمل� ��س ال ��وزراء و�أو�ض ��ح ريا�ض �إن ه ��ذه املنا�ش ��دة والدعوة حتمل
والن ��واب وجمي ��ع ال ��وزراء وامل�س�ؤول�ي�ن و�أع�ضاء يف مكنونه ��ا الكث�ي�ر من الآم ��ال والأحالم م ��ن �أجل
الربملان العراقي الوقوف معه ودعمه مادي ًا ومعنوي ًا التكاتف والو�ص ��ول �إىل مراحل متقدمة يف نهائيات
�سعي ًا لتحقيق النتائ ��ج االيجابية ورفع ا�سم العراق البطول ��ة ،و�ستك ��ون فر�ص ��ة مثالي ��ة لت�أكي ��د الهوية
عالي ًا يف املحافل الدولية ،مبين ًا �أن الوزارة لن ت�ألوا الوطني ��ة وتعزي ��ز االنتم ��اء والتكات ��ف ب�ي�ن �أبن ��اء
جه ��د ًا �إال وو�ضعته يف خدمة املنتخب الوطني الذي الوط ��ن الواحد الذين ي�أملون تكرار مثل تلك الفرحة
�سيواج ��ه نظريه الفيتنام ��ي غد ًا الثالث ��اء يف �أوىل الت ��ي ح�صلت بالفوز بك�أ�س �آ�سي ��ا  2007وكلنا ثقة
مبارياته �ضمن مناف�سات نهائيات �آ�سيا
بـ �أ�سود الرافدين .

يحتل ��ه املنتخ ��ب االي ��راين يف ت�صنيف
املنتخب ��ات اال�سيوي ��ة لالحت ��اد الدويل
لك ��رة الق ��دم �سيك ��ون عام ��ل م�ساعد لهم
يف الت�أل ��ق واملناف�سة بقوة مع منتخبات
اي ��ران وا�سرتالي ��ا وكوري ��ا اجلنوبي ��ة
واليابان على املركز الأول.
من جهته يرى ال�سلوفاكي جيان كو�سيان
على ان العبي املنتخب اليمني م�ص ّممني
على ت ��رك ب�صم ��ة لهم يف ه ��ذه البطولة
وخا�ص ��ة يف املباراة االوىل مع املنتخب
االيراين املر�شح ال�ساخن على اللقب.
و�أ�ض ��اف �أن التقليل من �ش� ��أن منتخبه

م ��ن قب ��ل املنتخب ��ات املناف�س ��ة ل ��ه يف
املجموع ��ة الرابع ��ة �سيك ��ون �أم ��را
خطريا عليهم نظرا لأن العبيه عازمون
عل ��ى مواجهته ��م بق ��وة وحما�س ��ة رغم
�أنه ��م ي�شارك ��ون للم ��رة االوىل فيه ��ا
و�سيلعبون بدون �ضغوط عليهم عك�س
نظرائهم م ��ن العبي املنتخبات االخرى
وال�سيم ��ا العب ��ي املنتخ ��ب االي ��راين
الذين يلعب معظمم يف ابرز الدوريات
االوروبية وعليهم �ضغوطات هائلة من
قبل جماهريهم الت ��ي تطالبهم ب�أنتزاع
الك�أ�س .

ك�ث�رتْ الأع ��وام االحتفالي ��ة عن ��د الع ��رب ال�سيم ��ا يف ال�سن�ي�ن الأخرية
تعب عن الأمل والت�سامح والتالقح بد ًال من الي�أ�س والبُغ�ض
مب�س ّمي ��ات رّ
والتقاط ��ع نتيجة امل�صائب املهولة التي �أودت بحي ��اة مئات الألوف من
ال�شي ��وخ والن�س ��وة والأطفال والن�سب ��ة الأكرب من ال�ضحاي ��ا هم �شباب
الأم ��ة الذي ��ن ماعرفوا طعم� � ًا لراحته ��م امل�سلوبة ال�سيما ببل ��دان ق�ضوا
فيه ��ا �أ�سو�أ �أيامهم بني دخان احلروب و�أراكيل القهر والتوتر والبطالة،
وله ��ذا غالب� � ًا ما نعك� ��س �أمنياتنا ب ��دالالت واقعنا البا ِئ� ��س وطموحاتنا
الع�صيّة بفع ��ل �سلوكنا وتع�صّ بنا واتخاذنا ق ��رارات تهوّرية �سرعان ما
ن ّندم عليها بعد فوات الأوان وخ�سارة الأوطان.
ّ
وظف ��ت الإم ��ارات احتفالي ��ة افتتاح بطولة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا ال�سابعة ع�شرة
م�ساء �أم� ��س الأول ال�سبت بتناغم وا�ضح مع ر�سائ ��ل التعاي�ش ال�سلمي
وت�سامح جمتمعات الأر�ض من خمتلف الثقافات التي توحّ دت يف ملعب
العداء االن�ساين
مدينة زايد الريا�ضي ��ة ،وتب ّنتْ ِ�صدامات �شعورية �ضد ِ
وم ��ا مي � ُ�ت ب�صل ��ة للكراهي ��ة والعن ��ف واالنع ��زال ،ترجمته ��ا عرو� ��ض
فني ��ة غازل ��ت بوادر اخلري والرحم ��ة يف �أكرب جتمّع ق ��اري ي�أ�سر قلوب
امل�شاركني وجماهريهم حتى الأول من �شباط املقبل.
ال�صدام املح�سو�س وامللمو�س �ضد ال ُفرقة والتم ّزق والقطيعة
ويبدو �أن ِ
حتوّل يف ليلة عر�س �آ�سيا اىل ِ�صدام كروي �شر�س ّ
ك�شر فيه البحرينيون
ع ��ن �أنيابهم احلادّة وباغتوا �أ�صحاب الدار بهدف حممد الرميحي الذي
�أ�صاب قلب زاكريوين باالرجت ��اف ال�شديد قبل �أن ي�ستعيد وعيه بهدف
�أحم ��د خليل من ركلة جزاء تردّد احلك ��م الأردين املهند�س �أدهم خمادمة
يف قيا�سات امل�سافة واالحتكاك ل�سقوط الكرة على يد حممد مرهون ليه ّز
يغي قراره بعد ثانيتني َ
م�صطدم ًا با�ستدراك مع
ر�أ�سه ب�سالمة احلالة ثم رّ
يوم �أ�سود!
ر�أي �أحد م�ساعديه وينقذ الأبي�ض من ٍ
ا�ستديوهات التحليل وو�سائل الإعالم من غربي و�شرقي �آ�سيا �أنق�سمت
يف توقعاته ��ا ع ��ن الف ��رق �صاحب ��ة الق ��دح املعل ��ى يف البطول ��ة ح�س ��ب
ت�صنيفاته ��ا ونتائ ��ج جتاربها الودي ��ة ونوعية مدربيه ��ا ،بينما توحّ دتْ
قناعاته ��ا بقوة التناف�س و�صعوب ��ة التكهّن ب�أرجحية �أي منتخب �إال بعد
ا�سدال ال�ستار على دور املجموعات �أو على الأقل قبيل مباريات اجلولة
الثالثة لتحديد مت�صدّري وو َُ�صفاء كل جمموعة.
ويف ظ ��ل ال�صم ��ت املطب ��ق ال ��ذي يخيّم على �إقام ��ة �أ�س ��ود الرافدين يف
�أبوظب ��ي وا�ست ��ذكاء مدربهم كاتانيت�ش بت�صريح ��ات ت�ستبعد تزاحمهم
عل ��ى اللقب ال�سابع ع�شر ،م�صطدم� � ًا بطموحات ماليني العراقيني الذين
ال ير�ض ��ون اال بالتتوي ��ج ان�سجام ًا مع م�شاع ��ر املواطنة التي تتوق �إىل
ر�ؤي ��ة ممثلي وطنه ��م يف املقدمة دائم ًا ،ف�إن اجلي ��ل املرافق للمدرب ُي َع ْد
جي�ل ً�ا مف�ص ّلي� � ًا للأخ ��ذ بكرتنا اىل �أف ��ق �أمنيات قابلة للتحقي ��ق دون �أي
موان ��ع بعدما ا�ستلهم الدرو�س على يد مدربني خربنا جديتهم ورغبتهم
يف النجاح وال عذر له �إذا ما اخفق يف الظهور امل�ش ّرف ،ال�سيما �إن الدعم
املعنوي املحيط به مل يقت�صر على �أبناء جلدته ،و�إمنا �أخذ عديد مدربي
الف ��رق و�آخرهم الأمل ��اين بريند �ست ��اجن مدرب منتخ ��ب �سوريا (مدرب
منتخبنا الوطن ��ي  )2004-2002التذكري مبلحم ��ة بطولة  2007كيف
�أن الأ�س ��ود ظف ��روا بالك�أ�س ومل ينال ��وا وقتها ن�صيب ًا م ��ن الرت�شيحات
باجتياز الدور الأول!
�سنرتق ��ب �ضرب ��ة البداي ��ة �أم ��ام فيتن ��ام ،املنتخ ��ب العني ��د واملت�س ّل ��ح
باحلما�س ��ة والأ�سل ��وب املتجدد ال ��ذي ال مينعه من تهدي ��د املناف�س دون
ي�أ� ��س ،و�ستك ��ون �ضربة مزدوج ��ة �إما تنع� ��ش الأ�س ��ود ملوا�صلة تعزيز
النق ��اط �أو تخد�ش كرامتهم للبحث عن تعوي� ��ض ي�ضاعف حمنتهم �أمام
منتخب ��ي اليمن الثائر و�إي ��ران "املونديايل" القادم بنه ��م �شديد اللتهام
كعكة اخلتام.
ال يفوتني التعبري عن احلزن لتندّر رواد مواقع ال�سو�شيال ميديا
وحت ��ى عدد كب�ي�ر من الزمالء بخط� ��أ الناقد الريا�ض ��ي ال�سعودي
عبدالعزي ��ز الدغي�ث�ر لرت�شيحه منتخ ��ب الكويت للع ��ب دور مهم
يف بطول ��ة الإمارات ومل ي�ستدرك �أن الكوي ��ت معاقبة من الفيفا،
و�شخ�صي� � ًا ال �أعدها �سقطة �شنيعة ت�ستح ��ق التهويل كون الرجل
غف� � َل رُلبه ��ة مت�أث ��ر ًا مبكان ��ة "الأزرق" و�أغلبنا ي�شع ��ر بال�صدمة
احلقيقية لغياب بطل �آ�سيا عام 1980ونعتقد �أنه متواجد بتاريخه
وجنوم ��ه ونكهت ��ه بني كبار �آ�سي ��ا ،لكن ماذا ع ّم ��ن يتحدث بوعي
ويطالب االحتاد بعدم ا�ستمرار كاتانيت�ش يف هذا التوقيت؟ جنم
ك ��رة ال�سبعينيات جمب ��ل فرطو�س ظهر يف قن ��اة الكا�س القطرية
مناق�ض ًا عبارة ( لي�س كل ما يُعرف يقال) وقال كل �شيء وجعل من
�ساعة حتليله حمط تندّر مقدم الربنامج و�ضيفيه الآخرين بفتحه
ملفات ال عالقة له ��ا بالبطولة ،بدليل عالمات اال�ستفهام والده�شة
التي واجهها طوال احللقة اخلا�صة بـ (الطريق اىل �آ�سيا) لتنتهي
يف مفرتق طريق �أمامه �إما �أن يُعطي حق التحليل يف اال�ستوديو
�أو يحرتم تاريخه ويكتفي مب�ؤازرة الأ�سود من منزله.
�سنترقب �ضربة البداية �أمام
فيتنام ،المنتخب العنيد والمت�س ّلح
بالحما�سة والأ�سلوب المتجدد الذي
ال يمنعه من تهديد المناف�س دون
ي�أ�س

 56م�����ادة ت��ح��ك��م الئ���ح���ة ك����أ����س �آ����س���ي���ا 2019
بغداد  /املدى
ك�شف االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم عن الئحة
بطول ��ة ك�أ�س �آ�سي ��ا لكرة الق ��دم 2019التي
�أنطلق ��ت مناف�ساته ��ا �أول �أم� ��س ال�سب ��ت
فت�ضمن ��ت  56م ��ادة فيم ��ا يتعل ��ق بالبطولة
ومبارياته ��ا والعقوب ��ات املرتتب ��ة وكيفي ��ة
ح�ساب الت�أهل لأدوار البطولة النهائية.
وت�ضمنت املادة الرابعة الواجبات املفرو�ضة
عل ��ى االحت ��ادات امل�شارك ��ة فيم ��ا م ��ا يتعل ��ق
بالنفقات والت�أمني �ضد احلوادث والإ�صابات
وغريها من الظروف اال�ستثنائية.
وناق�ش ��ت امل ��ادة ال�ساد�س ��ة االن�سح ��اب م ��ن
البطولة والعقوب ��ات املوقعة على االحتادات
حيث يكون االن�سحاب من الت�صفيات قبل 30
يوم ًا من املباراة بغرامات مالية ت�صل �إىل 30
�ألف دوالر بخالف عقوبات ان�ضباطية �أخرى
�أما االن�سح ��اب من البطول ��ة نف�سها فيعر�ض
املنتخ ��ب لعقوب ��ات مالي ��ة ت�ص ��ل �إىل 100
�أل ��ف دوالر وتلغى جميع نتائجه يف البطولة

ويدفع تعوي�ض ��ات مالية لأ�صح ��اب احلقوق
وللمعلن�ي�ن وامل�سوق�ي�ن للبطول ��ة والت ��ي قد
ت�ص ��ل لأرقام تتجاوز ملي ��وين دوالر ويحرم
من امل�شاركة يف ت�صفيات الن�سخة التي تليها
ويعي ��د االحتاد كل الأموال الت ��ي ت�سلمها من
االحت ��اد القاري نظ�ي�ر امل�شارك ��ة والتنقالت
والإقام ��ة والتي ت�ص ��ل �إىل � 300ألف دوالر
�إ�ضافية.
وتناولت املادة التا�سعة من الالئحة تفا�صيل
نظ ��ام الت�أه ��ل م ��ن املجموعات حي ��ث يت�أهل
�صاح ��ب النق ��اط الأعل ��ى يف املجموعة ويف
حالة الت�ساوي قدمت الالئحة ت�سعة بنود يتم
الرجوع �إليها تتعل ��ق بتفا�صيل امل�شاركة لكل
فريق م ��ن املتعادل�ي�ن يف النق ��اط حتى ت�صل
ملرحل ��ة �أيهم ��ا �أكرث ح�ص ��و ًال عل ��ى البطاقات
احلم ��راء وال�صف ��راء والتي ق ��د حت�سم ت�أهل
الأق ��ل ني�ل ً�ا للبطاق ��ات �إىل الدور الث ��اين �أما
�أول البن ��ود اخلا�صة بح�ساب ��ات الت�أهل فيتم
احت�س ��اب فارق الأهداف ويف حالة الت�ساوي
يحت�س ��ب �أي الفريق�ي�ن �أك�ث�ر ت�سجي�ل ً�ا يف

املباري ��ات الـ 3ويف حال ��ة الت�ساوي يحت�سب
�أيهم ��ا �سج ��ل يف مباري ��ات الذه ��اب يف
جمموعت ��ه ويف حالة الت�ساوي يتم النظر يف
�أعلى فارق �أهداف على م�ستوى البطولة كلها
ويحت�س ��ب الأق ��رب بني املنتخب�ي�ن املتعادلني

وع ��دد ركالت اجل ��زاء الت ��ي احت�سب ��ت ل ��كل
فري ��ق يف املباراة ويف حال ��ة الت�ساوي �أي�ض ًا
يتم اللجوء للقرعة.
ويت�أهل �أول وثاين املجموعة �إ�ضافة لأف�ضل 4
فرق �أ�صحاب الرتتيب الثالث يف املجموعات
ال� �ـ 6ليتم اكتم ��ال ن�صاب دور ال� �ـ 16وبداية
من ه ��ذا الدور وحتى النهائي يخ�ص�ص وقت
�إ�ض ��ايف عند التعادل يف الوقت الأ�صلي ويف
حالة التعادل يتم االحتكام لركالت الرتجيح.
وتوا�صل الالئح ��ة حتديد التفا�صيل الأخرى
اخلا�ص ��ة باملب ��اراة مثل ع ��دد الالعب�ي�ن على
دك ��ة االحتي ��اط و ّ
مت تقديره ��م ب� �ـ 12العب� � ًا
وع ��دد الإداري�ي�ن والأجهزة الطبي ��ة والفنية
والإدارية وقدر عددهم بـ 11فرد ًا.
�أم ��ا املادة احلادية واخلم�س ��ون فتطرقت �إىل
�شروط تقدمي االحتجاج بعد املباريات والتي
توجب دفع االحت ��اد  500دوالر ويتم تقدمي
االحتج ��اج كتاب ��ة خ�ل�ال �ساعت�ي�ن م ��ن نهاية
املب ��اراة يتبعها بباقي امل�ستن ��دات التي ت�ؤيد
وجهة نظر االحتاد ال�شاكي.
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جدل الدينية والعلمانية في رواية مدام بوفاري..
ت�صن ��ف رواي ��ة "م ��دام بوف ��اري" للكاتب
الفرن�س ��ي غو�ست ��اف فلوب�ي�ر (– 1821
 )1880ب�إعتبارها من روائع الأدب العاملي
الت ��ي �أع ��ادت امل ��دى طبعها �ضم ��ن �سل�سلة
�أعمال خالدة عامي  2007و .2014مل تنج
الرواي ��ة �أول م ��ا �ص ��درت يف خم�سيني ��ات
الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر من النق ��د والتجريح
والإ�س ��اءة بدع ��وى الرتوي ��ج للف�س ��اد
واحل ��ط م ��ن القي ��م الدينية .وه ��ذا ما �أدى
مب�ؤلفها والنا�ش ��ر الفرن�سي لها �إىل دخول
قاع ��ة حمكمة جنح باري� ��س عام  1857يف
حماكم ��ة �شغل ��ت ال ��ر�أي الع ��ام الفرن�س ��ي
حينها� .أطرت املحكمة بالنهاية على اجلهد
الأدب ��ي الرفيع ال ��ذي و�ضع فيه ��ا وحكمت
بال�ب�راءة ل�صالح م�ؤلفها بعد الإ�ستماع �إىل
الدفاع الرائ ��ع واحلاذق عنه ��ا .على ال�ضد
م ��ن حماول ��ة املدع ��ي الع ��ام لتجريدها من
القيم ��ة الأخالقي ��ة من خ�ل�ال الرتكيز على
مو�ضوعة اخليان ��ة الزوجية التي تورطت
"�إمي ��ا" بطلة الرواية به ��ا اختتم حمامي
الدفاع مرافعته بالقول :ال جتتزئوا الفكرة
و�ضعوه ��ا يف �سياقها ال�سلي ��م وفكروا هل
توح ��ي قراءة مثل ه ��ذه الرواي ��ة بالرذيلة
�أم تظه ��ر ب�شاع ��ة التورط فيه ��ا! .ويجيب
عل ��ى ه ��ذا الت�س ��ا�ؤل بالق ��ول لق ��د �أدرك ��ت
الزوجة اجلموح خطل �أحالمها يف البحث
ع ��ن ال�سع ��ادة خ ��ارج احلي ��اة الزوجي ��ة
واملخاطرة بعالقات �سري ��ة عابرة �أدت بها
�إىل �إهمال بيتها وابنتها الر�ضيعة و�صو ًال
�إىل الإ�سراف الذي ت�سبب يف � ْأن متد يدها
�إىل م ��ا ال متلك من مدخ ��رات زوجها .فكان
� ْأن �ضاعف ��ت �أخطائه ��ا وزادت يف تراك ��م
خيباته ��ا حت ��ى اخت ��ارت الإنتح ��ار وه ��ي
يف ع ��ز �شبابها و�صحته ��ا وجمالها .رواية
انطلق ��ت م ��ن مو�ضوعة اخليان ��ة الزوجية
و�إنع ��دام التكاف� ��ؤ ب�ي�ن الزوج�ي�ن عل ��ى
م�ست ��وى التطلعات والأح�ل�ام وبحثت يف
ف�ش ��ل امل�ؤ�س�س ��ة الدينية يف تق ��ومي �سلوك
الأفراد وثبوت �إنعدام فاعليته .كانت مدام
بوفاري قد تلقت تعليم ًا كن�سي ًا منتظم ًا يف
�سن ��ي حياتها املبكرة قبل ال ��زواج .وهناك
ال�سي ��د بوف ��اري ،الذي ح�صل عل ��ى �شهادة
ت�ؤهله ملمار�سة وتقدمي اخلدمات ال�صحية
ولكن ��ه تزوج م ��ن �إمر�أة بدين ��ة تكربه �سن ًا
ن ��زو ًال عن ��د رغبة �أم ��ه طمع� � ًا يف مالها مما
�أدى ب ��ه �إىل � ْأن يعي� ��ش حي ��اة اجتماعي ��ة
حمبطة وغ�ي�ر مقنع ��ة .ثم ح ��دث � ْأن ماتت

د .الهاي عبد احل�سني

الزوج ��ة و�ش ��اءت الظ ��روف � ْأن تقوده �إىل
"�إميا" ال�شابة التي متتلئ حيوية وحراك ًا
والت ��ي �أ�صبح ��ت "مدام بوف ��اري" لت�صري
عن ��ده وك�أ ّنه ��ا حلم حياته وعل ��ى نحو غري
متوق ��ع البتة .هذا جانب مه ��م من الرواية
ي�سل ��ط ال�ضوء على تدخ ��ل الأهل ور�سمهم
اخلط ��ط بعيد ًا عم ��ا يرغب الأبن ��اء به حق ًا
ويريدون ��ه .وهي رواية تخو�ض �أي�ض ًا يف
�إ�شكاالت احلياة الزوجية والتحديات التي
يواجهه ��ا الأزواج وبخا�صة على م�ستوى
عدم الإن�سجام و�ضعف التوافقات الالزمة
لبن ��اء زيج ��ات ناجح ��ة تتطل ��ب الكثري من
الإح�سا�س والتبادل واجلهد امل�شرتك.
باحلقيق ��ة هن ��اك جانب �آخر ال يق ��ل �أهمية
ع ��ن اجلان ��ب الأخالق ��ي يف ه ��ذه الرواية
وهو ال ��ذي يتعلق بج ��دل النزع ��ة الدينية
والعلماني ��ة ب�ي�ن الأف ��راد ودور الكني�س ��ة
كم�ؤ�س�س ��ة يف حماول ��ة وق ��ف الإجتي ��اح
اجل ��ارف للعلماني ��ة كطري ��ق للحي ��اة مم ��ا
ع�ص ��ف ب�أوروبا الق ��رن التا�سع ع�شر وهو
الق ��رن الذي ظه ��رت فيه الرواي ��ة .الرواية
�أ�شبه ما تك ��ون باللوحة التي ميكن للناظر
�إليه ��ا � ْأن يع�ث�ر فيه ��ا عل ��ى �أكرث م ��ن معنى
ور�سال ��ة وبح�س ��ب م ��ا يعتم ��ل يف ذهن ��ه
وذاكرت ��ه م ��ن �أف ��كار وجت ��ارب وخربات.
والر�سال ��ة املهم ��ة هن ��ا تقدميه ��ا لل�ص ��راع
املت�صاع ��د ب�ي�ن الق ��وى الديني ��ة التقليدية
م ��ن جان ��ب والق ��وى العلماني ��ة املتنامي ��ة
من جان ��ب �آخر وال ��ذي يتج�سد يف اجلدل
املحت ��دم واملتوا�ص ��ل ب�ي�ن �شخ�صيت�ي�ن
ثانويت�ي�ن يف الرواي ��ة �أب ��دع امل�ؤل ��ف يف
تقدميهم ��ا ب�شفافي ��ة عالي ��ة .ولع ��ل املث�ي�ر
للإهتمام �أال يقف القارئ على جدل فرن�سي

�أو �أوروبي غري ��ب وبعيد ولكنه يقف �إزاء
ج ��دل �إن�ساين حيرّ ال ��ذوات منذ زمن بعيد
وال زال يق ��دم نف�س ��ه ب�ص ��ورة متج ��ددة
وبح ��رارة حت ��ى يظه ��ر وك�أ ّنه من ��زوع من
العوام ��ل الثقافي ��ة التي حتب�س ��ه يف �إطار
حم ��دد وتغلق الباب عليه� .إ ّنه اجلدل حول
مكانة الدي ��ن والعلم يف املجتمع الإن�ساين
املعا�صر قدمي ��ه وحديثه ،غرب ّي ��ه و�شرقيّه
على ال�سواء.
ويتج�س ��د ال�ص ��راع هنا من خ�ل�ال احلوار
ب�ي�ن "هومي ��ه" العلم ��اين ال ��ذي ي�شغ ��ل
وظيفة �صيديل والق� ��س بورني�سيان ممثل
املنظوم ��ة الدينية التقليدي ��ة .ميهد امل�ؤلف
له ��ذا احل ��وار م ��ن خ�ل�ال حدي ��ث متب ��ادل
ب�ي�ن هومي ��ه و�صاحب ��ة الفن ��دق ال�سي ��دة
لوفران�س ��وا التي ت�س�أله بتهك ��م عما يفهمه
بالزراعة فيقول لها �إ ّنه يفهم الزراعة جيد ًا
م ��ا دام �صيدلي� � ًا� ،أي كيميائي� � ًا .وي�ستطرد
بالقول :هل تظنني �أ ّنه ال ب ّد للمرء � ْأن يحرث
الأر� ��ض ويربي الدواج ��ن لن�سميهم رجال
زراع ��ة! � ّإن الأك�ث�ر �ضرورة ه ��و � ْأن يعرف
امل ��رء تركيب املواد الت ��ي تتعلق بالزراعة.
اخلوا�ص البيولوجي ��ة والعوامل اجلوية
ون ��وع الرتب ��ة واملع ��ادن واملي ��اه وكثاف ��ة
الأج�س ��ام املختلف ��ة وخا�صي ��ة اجلاذبي ��ة.
ويكم ��ل قائ�ل ً�ا� :إين لأدع ��و الل ��ه � ْأن يك ��ون
كل امل�شتغل�ي�ن بالزراع ��ة عندن ��ا كيميائيني
�أو � ْأن يول ��وا جمال�س العل ��م اهتمام ًا ،على
الأقل .فقد �ألفت كتيب� � ًا ال ب�أ�س به و�أر�سلته
�إىل اجلمعي ��ة الزراعي ��ة فكان �سبب� � ًا يف � ْأن
�أحظ ��ى ب�ش ��رف الإن�ضم ��ام �إىل ع�ضويتها
يف ق�س ��م الزراع ��ة .وي�ؤك ��د "�أال فلنحي ��ي
علماءنا الأخي ��ار ،تلك الأرواح التي ال متل

والتي تكر�س لياليه ��ا لتح�سني جن�سها� ،أو
التخفي ��ف من �آالم ��ه .فلنحييه ��ا ولنحييها
�أكرث من مرة ؟ �أ َو ل�سنا يف موقف ي�صح فيه
� ّأن العميان �سيب�صرون وال�صم �سي�سمعون
واملر�ض ��ى �سي�شفون و� ّأن م ��ا يعد به الدين
امل�ؤمنني قد �أ�صبح يف متناول �أيادي جميع
الب�شر بف�ضل العلم.
ث ��م ي�ش ��رع ال ��راوي بتق ��دمي احل ��وار بني
ال�صي ��ديل هومي ��ه والق� ��س بورني�سي ��ان
تعقيب ًا على �إ�صابة هيبوليت خادم الإ�سطبل
بالغرغرين ��ا ليبادر الق� ��س بالقول خماطب ًا
املري� ��ض :علي ��ك � ْأن تبته ��ج م ��ا دام ��ت تلك
�إرادة ال ��رب ،و� ْأن تنتهز الفر�صة لتت�صافى
م ��ع ال�سماء .وي�ستكمل قائ�ل ً�ا بنربة �أبوية
وبطريق ��ة تنط ��وي على فك ��رة � ّأن الإ�صابة
باملر� ��ض عقوب ��ة �سماوية :لق ��د كنت تهمل
بع� ��ض ال�شئ واجباتك وقلم ��ا يراك النا�س
يف ال�صالة ومل تقرتب من املائدة املقد�سة.
وي�ضيف� :أفهم � ّأن احلياة �أخذتك ْ
ولكن هذا
هو الوقت املنا�سب .تو�س ْل �إىل رحمته كما
تو�سل مذنب ��ون كبار عندم ��ا �أح�سوا بدنو
�ساعات مثوله ��م �أمام ال ��رب "وماتوا وهم
يف خ�ي�ر حال ��ة"� .إمتع� ��ض ال�صي ��ديل مما
اعت�ب�ره مناورات الق�س وقال خماطب ًا �إياه
ب�صورة غري مبا�شرة من خالل احلديث مع
مدام لوفران�سوا� :إ ّن ��ك تنزلني الإ�ضطراب
يف نف�سه بهذه الغيبيات".
وعلى �صعيد �آخر يداف ��ع هوميه ال�صيديل
ع ��ن الأدب بالق ��ولّ � :إن امل�س ��رح يحط ��م
الآراء الرجعي ��ة ويدعو �إىل الف�ضيلة حتت
�ست ��ار الله ��و .وي�ضي ��ف بالالتيني ��ة� :إ ّن ��ه
يق ��وّ م الأخ�ل�اق بال�ضح ��ك  ...ف�أنظ ��ر مث ًال
م�سرحيات فولتري جتدها ممزوجة مبهارة

ت���رم���ب���ي���ات ت���رام���ب

ب ��الآراء الفل�سفي ��ة الت ��ي تعت�ب�ر بالن�سب ��ة
�إىل ال�شع ��ب مدر�س ��ة حقيقي ��ة يف الأخالق
والدبلوما�سي ��ة .وي�ست�شه ��د الق� ��س مبث ��ل
�سئ عن امل�سرح ل�ي�رد عليه هوميه ال بد � ّأن
هناك �أدب ردئ كما � ّإن هناك �صيدلية رديئة
بيد � ّإن �إدانه الفنون اجلميلة باجلملة يلوح
بق�ساوة وتزم ��ت ال يليق ��ان اال بتلك الأيام
اللعين ��ة الت ��ي �سج ��ن فيها غاليل ��و .وميتد
احل ��وار بينهم ��ا لي�أخذ �سمة ج ��دال �ساخن
و�ص ��و ًال �إىل اجتم ��اع الرج ��ال والن�س ��اء
ال ��ذي ميكن � ْأن ي� ��ؤدي �إىل "توليد نوع من
الإباحي ��ة النف�سية وغر�س الأفكار الفا�سدة
وال�شه ��وات املدن�س ��ة" ،ب ��ر�أي الق�س الذي
ي�ضي ��ف قائ ًال :ه ��ذا على الأق ��ل ر�أي جميع
�آباء الكني�سة.
وي�أت ��ي �أبلغ تعبري ع ��ن العلمانية بالرواية
عندم ��ا يق ��ول الق� ��س يف حفل ع ��زاء بطلة
الرواي ��ة "�إمي ��ا" ليق ��ول :مل يب ��ق اال � ْأن
ت�صل ��وا م ��ن �أجله ��ا" .فيندف ��ع ال�صي ��ديل
هومي ��ه �إىل الق ��ول :نحن بني �أمري ��ن� .إما
�أ ّنه ��ا ماتت يف مغفرة ور�ض ��وان كما تقول
الكني�س ��ة ،وهي بهذه احلالة لي�ست بحاجة
�إىل �صلواتن ��ا ،و�إم ��ا �أ ّنه ��ا مات ��ت عا�صي ��ة
كم ��ا يقول التعب�ي�ر الكهنوت ��ي وعندئذ ...
ويقاطع ��ه الق� ��س بالقول :عل ��ى �أية حالة ال
ب ��د من ال�صالة عليه ��ا .فيعرت�ض ال�صيديل
قائ�ل ً�ا :ولكن ما دام الرب يعل ��م  ...فينهره
الق� ��س قائ�ل ً�ا� :إ ّن ��ك ل�س ��ت م�سيحي� � ًا .فريد
هوميه قائ ًال :عفو ًا انني معجب بامل�سيحية
التي ح ��ررت العبيد و�أدخل ��ت الأخالق يف
العامل" .ويقاطعه الق�س بالقول :لي�س هذا
هو املق�صود � مّإنا كافة الن�صو�ص" .فيجيبه
هوميه� :أما عن الن�صو�ص ف�أفتح التاريخ.
لقد زوره ��ا الي�سوعي ��ون .وي�ستمر اجلدل
ب�ي�ن الإثن�ي�ن ،ال�صي ��ديل والق� ��س ويحمر
وجهاهما ويتكلمان يف وقت واحد دون � ْأن
ين�ص ��ت �أحدهما �إىل الآخ ��ر لي�صف امل�ؤلف
الق� ��س بامل�شمئز من مثل ه ��ذه اجلر�أة فيما
يع�ب�ر ال�صيديل عن الده�ش ��ة من هذا القدر
م ��ن الغفل ��ة! وتختت ��م الرواي ��ة ب� �� ْأن يقوم
الق� ��س بر�ش غرف ��ة املتوفاة بامل ��اء املقد�س
فيم ��ا يلقي هومي ��ه "قلي ًال م ��ن الكلور على
الأر� ��ض" .ويعل ��ق فلوبري م�ؤل ��ف الرواية
على هوميه بالقول �إ ّنه يحب التقدم ويكره
الق�ساو�س ��ة لتناق�ضهم ��ا معرب ًا ع ��ن �شعور
بالإختن ��اق داخل احل ��دود ال�ضيقة للثقافة
الدينية .رواية ُتقر�أ وال ُتن�سى.

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
منذ ت� �ولىّ الرئي� ��س دونالد ترام ��ب رئا�سة
الوالي ��ات املتحدة االمريكي ��ة وتدور حول
توجه ��ات وت�صريح ��ات ه ��ذا ال�شخ� ��ص
عالم ��ات اال�ستفه ��ام كث�ي�رة بحج ��م �إيقاعه
الذي ي ��راه الناقدون غ�ي�ر من�ضبط ،والتي
بات ��ت �أي�ض ًا تثري الريب ��ة واخلوف والقلق
وكل امل�شاع ��ر ال�سلبي ��ة جمتمع ��ة لت�سج ��ل
حتفظ ��ات هن ��ا وا�ستي ��اء هن ��اك وغراب ��ة
يراوده ��ا ال�شك وع ��د الثقة ،فكان ��ت طريقة
تعامله م ��ع حلفائ ��ه و�شراهت ��ه املالية التي
ال تتوق ��ف عن ��د حد ،والت ��ي يف ذات الوقت
تدفعه لتق�سيم العامل �إىل م�صارف وخزائن
يح ��اول اال�ستي�ل�اء عليه ��ا ب�شت ��ى الط ��رق
وه ��ذا وا�ضح م ��ن املبال ��غ الهائل ��ة التي ّ
مت
و�سيت ��م �سحبه ��ا م ��ن حلفائ ��ه اخلليجي�ي�ن
وال�سعوديني ح�ص ��ر ًا ،وبالت�أكيد مثل هكذا
�شخ�صي ��ة جتعل ال ��دول القريب ��ة والبعيدة
تتعام ��ل بحذر �شديد معه فه ��و يتعامل على
�أ�سا�س الربح واخل�س ��ارة بغ�ض النظر عن
املنطلقات الفكرية التي تنطلق منها �سيا�سة
الوالي ��ات املتح ��دة خ�صو�ص� � ًا يف تفكريها
ال�سرتاتيج ��ي مل ��ا بعد احل ��رب الب ��اردة �أو
�أح ��داث احل ��ادي ع�شر م ��ن �سبتمرب 2001
وم ��ا تاله ��ا م ��ن بن ��اء �سرتاتيج ��ي ،اليوم
اجلمي ��ع �أي�ض ًا ي�ضع يف ح�ساباته توجهات
ويح�س ��ب له ��ا �أل ��ف ح�س ��اب فه ��ذا الرئي�س
املتهم باملتهور �أو املجنون قادر على �إ�شعال
الع ��امل بت�صري ��ح �صغري عل ��ى موقعه من (
توي�ت�ر) ،لك ��ن احلقيقة تعك�س خ�ل�اف ذلك
فه ��و ي�سري م ��ن منطق القوة الت ��ي لوح بها
�سابقيه من اجلمهوريني حتديد ًا بني احلني

والآخ ��ر ولك ��ن بطريقته هو الت ��ي مل تعتد
عليها الدول.
جملة من الأحداث املهمة التي حدثت نهاية
الع ��ام  2018و�أعطت وب�شكل وا�ضح دالئل
عل ��ى التوجه ��ات الرتامبية الت ��ي يروج لها
فريق ��ه امل�ساند واملخط ��ط ،لكن هذا ال مينع
منه �أي�ض ًا ي�ض ��ع يف ح�ساباته ًانه غري قادر
عل ��ى جم ��اراة الأح ��داث او التفاع ��ل معه ��ا
بالق ��وة فقط التي قد تكلف ��ه ودولته الكثري،
�أما م ��ا يخ� ��ص ت�صرفات ��ه ال�شخ�صية فعلى
الرغ ��م من وج ��ود جوان ��ب م ��ن اال�ستهتار
لكن ��ه يح ��اول �إي�ص ��ال ر�سائ ��ل وا�ضح ��ة
خل�صوم ��ه �إن الواليات املتحدة مازالت هي
الق ��وة املهيمن ��ة عل ��ى العامل عل ��ى الأقل يف
الوق ��ت احلا�ضر ،فرتام ��ب و�إدارته ق�سموا
العامل �إىل مناطق من �ضمن حلقات متعددة
وفق االولوي ��ات ال�سرتاتيجي ��ة باملح�صلة
ّ
مت اخت ��زال ه ��ذه امل�ش ��اكل وال�صراعات يف
ً
منطقة ال�ش ��رق الأو�سط وحتدي ��دا املنطقة
العربي ��ة وح�ص ��ر ًا يف خليجه ��ا وم�شرقه ��ا
عل ��ى اعتب ��ار �إنهم ��ا م�سبب ��ان لال�ستق ��رار
ما�ض يف
وع ��دم اال�ستق ��رار ،بالتايل فه ��و ٍ
زج خ�صوم ��ه يف �صراع ��ات ه ��ذه املنطق ��ة
واي�صال الر�سائل املبا�شرة لهم ،فعلى �سبيل
املث ��ال وحتدي ��د ًا زيارت ��ه الأخ�ي�رة للعراق
فعل ��ى الرغم من اللغ ��ط احلا�صل حول هذه
الزي ��ارة واحلديث عن خرق ال�سيادة وعدم
االكرتاث بالأحزاب العراقية و�شخ�صياتها،
فرتامب وبرتكيبته هذه ال ي�أبه لل�شخ�صيات
مهما كان وزنها بقدر ما يركز على ما �سوف
يك�سب ��ه من خالل ال�ضغط عليه ��م بالنتيجة
لزيارت ��ه  ،ه ��ذه ر�سالت ��ان �أ�سا�سيت ��ان ّ
مت
اي�صالهم ��ا الأوىل هي اجل ��واب عن وجود
امل�ست�شارين االمريكان يف العراق فال�صور
والفيديوه ��ات الت ��ي عر�ضت ت ��دل على �أن
هناك ق ��وات جاه ��زة للقت ��ال يف اية حلظة
يطل ��ب منه ��ا ذل ��ك ،والثانية كان ��ت موجهة
لإي ��ران وحلفائه ��ا م ��ن ال ��دول الأخ ��رى
الكبرية واملتو�سط ��ة وال�صغرية مفادها �إن
الواليات املتح ��دة مازال لها موطئ قدم يف
العراق ولها القدرة على حماربة م�شاريعها
وم�شاري ��ع �أي دول ��ة حت ��اول �أن ت�سيط ��ر
وب�ش ��كل كام ��ل عل ��ى الع ��راق ،وه ��و هن ��ا
انطلق من �أن الع ��راق ميتلك املال واالمداد
النفط ��ي الذين يعتربهما من ح�صة �أمريكا،
بالنتيج ��ة فه ��و ال يعمل وف ��ق �سيكولوجية
املته ��ور بقدر حماولته �أن يثبت �أن العامل ال
زال �أمريكي ًا.

خ����رق الأج�������واء ال��ع��راق��ي��ة ه���ل يُ�����ش�� ّك��ل ان��ت��ه��اك�� ًا ل�����س��ي��ادة ال���دول���ة؟
قبل �أيام دخل الى العراق عدد من كبار الم�س�ؤولين الأجانب ومنهم رئي�س الواليات المتحدة
الأميركية (دونالد ترامب) والآخر رئي�س الوزراء اال�سترالي و لم يكن دخولهم �ضمن الإطار
الدبلوما�سي و�إنما زيارات لق��وات بلدانهم العاملة في العراق بموجب اتفاقيات �أبرمها العراق
م��ع عدد من الدول والتي ت�سمى بالتحالف الدولي للق�ضاء على الإرهاب ف�ض ً
ال عن االتفاقية
الأمني��ة المبرم��ة بين الع��راق والوالي��ات المتح��دة الأميركية في ع��ام  2008وه��ذه الأمور
�أحدثت لغط ًا في الإعالم وان كان ب�شكل متفاوت حيث ركز الإعالم على زيارة ترامب وغ�ض
الط��رف عن زي��ارة رئي�س ال��وزراء اال�سترال��ي لأ�سباب عدة منه��ا الح�سا�سي��ة ال�شعبية تجاه
الإدارة الأميركي��ة من ق�ضايا الأمة العربية المركزية والآثار ال�سلبية التي خلفها االحتالل
الأميركي للعراق والتي ما زالت عقابيله قائمة لغاية الآن،

وكان االعرتا� ��ض ال�شديد عل ��ى تلك الزيارة ب�أنها
متث ��ل انته ��اك ًا لل�سي ��ادة العراقي ��ة لأن الرئي� ��س
الأمريك ��ي دخ ��ل الع ��راق خل�س ��ة ودون �إذن �أو
ت�أ�ش�ي�رة �أو موافقة م ��ن ال�سلط ��ات العراقية و�إن
طائرت ��ه كانت ترافقها طائ ��رات حربية ودون علم
القي ��ادة العراقي ��ة وتوالت ردود الأفع ��ال التي مل
تتج ��اوز الإعالم بل توقفت عن ��د حدود التوظيف
ال�سيا�سي ملنافع حزبية �أو فئوية ،كما �إن اجلهات
الر�سمية املكلف ��ة مبثل هذه الأمور مل ي�صدر عنها
�أي ت�صريح ر�سمي �أو �إجراء دبلوما�سي با�ستثناء
ت�صريح ين�سب �إىل مكتب رئي�س الوزراء العراقي
(الدكت ��ور عادل عبداملهدي) ب ��ان مو�ضوع دخول
الرئي� ��س االمريكي ال عالقة له مبو�ضوع ال�سيادة
و�إنه علم بتل ��ك الزيارة وهذا الت�صريح من مكتب
الرئي�س التنفيذي امل�شرف عل ��ى ال�سيا�سة العامة
للبل ��د عل ��ى وف ��ق حكم امل ��ادة ( )78م ��ن الد�ستور
العراق ��ي لعام  2005التي جاء فيها الآتي (رئي�س
جمل�س ال ��وزراء هو امل�س�ؤول التنفي ��ذي املبا�شر
عن ال�سيا�سة العامة للدولة ،والقائد العام للقوات
امل�سلح ��ة ،يقوم ب�إدارة جمل�س الوزراء ،ويرت�أ�س
اجتماعاته ،ول ��ه احلق ب�إقالة ال ��وزراء ،مبوافقة
جمل�س النواب) ف� ً
ضال عن االخت�صا�ص احل�صري
ملجل�س الوزراء املتعلق بر�سم ال�سيا�سة اخلارجية
والتمثي ��ل الدبلوما�س ��ي وعل ��ى وفق حك ��م املادة
( )110م ��ن الد�ستور التي جاء فيه ��ا الآتي (ر�سم
ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة والتمثي ��ل الدبلوما�س ��ي،
التفاو�ض ب�ش� ��أن املعاهدات واالتفاقيات الدولية،
و�سيا�سات االقرتا� ��ض والتوقيع عليها و�إبرامها،
ور�س ��م ال�سيا�س ��ة االقت�صادي ��ة والتجاري ��ة
اخلارجي ��ة ال�سيادية( وه ��ذا الت�صريح الإعالمي
املن�سوب �إىل مكتب ال�سي ��د رئي�س الوزراء يكون
حم ��ل اعتب ��ار باعتب ��اره �ص ��ادر من جه ��ة ر�سمية
خمول ��ة بالت�صريح با�سم ال�سي ��د رئي�س الوزراء،
لذلك �أرى ب�أن ��ه يعد بيان ًا ر�سمي ًا البد من الوقوف

�أمام ��ه ومقارنت ��ه مع الأح ��كام القانوني ��ة النافذة
ومنه ��ا القان ��ون الد�ست ��وري والقان ��ون ال ��دويل
لأن يف �أدبي ��ات هذين الفرع�ي�ن من فروع القانون
الع ��ام (الد�ست ��وري وال ��دويل ) توج ��د نظري ��ات
فقهي ��ة و�أراء لفقهاء القان ��ون على خالف ما ذكره
مكت ��ب ال�سي ��د رئي�س الوزراء حي ��ث تربط جميع
الدرا�سات والنظري ��ات الفقهية يف القانون العام
ب�ي�ن خرق حدود �إقليم الدولة املكون من ( الأر�ض
والبح ��ر واجلو) وبني �سي ��ادة الدولة ولتو�ضيح
الأمر �س�أعر�ض له على وفق الآتي :
� .1إن مفه ��وم ال�سي ��ادة تط ��ور طردي� � ًا م ��ع تق ��دم
احل�ض ��ارة ودخ ��ول التكنولوجي ��ا احلديثة لذلك
ف ��ان التعريف الذي يق ��ره املخت�صون يف القانون
الد�ستوري �أو القانون الدويل بان ال�سيادة (ب�أنها
�سلط ��ة دائمة وم�ستم ��رة تبقى قائم ��ة وال ترتبط
ب�أ�شخا� ��ص احل ��كام الذي ��ن ميار�س ��ون ال�سلط ��ة
ب�شكل م�ؤق ��ت) و�صاحب هذه ال�سلطة هو ال�شعب
وم�صدره ��ا القان ��ون على وف ��ق ما �أق ��ره د�ستور
الع ��راق لع ��ام  2005يف امل ��ادة ( )5الت ��ي ج ��اء
فيه ��ا الآتي (ال�سي ��ادة للقان ��ون ،وال�شعب م�صدر
ال�سلطات و�شرعيتها ،ميار�سها باالقرتاع ال�سري
الع ��ام املبا�ش ��ر وع�ب�ر م�ؤ�س�سات ��ه الد�ستورية( ،
وه ��ذا وباخت�ص ��ار يقودن ��ا �إىل �أن �أي �شخ� ��ص
مهم ��ا كان مركزه الوظيف ��ي �أو ال�سيا�سي ال ميلك
�صالحي ��ة التنازل ع ��ن �سيادة الع ��راق �إطالق ًا� ،إال
بتفوي� ��ض ال�شع ��ب �صاحب تل ��ك ال�سلط ��ة �أو مبا
ي�سم ��ح ب ��ه الد�ستور الذي كان مع�ب�ر ًا عن الإرادة
ال�شعبية .
� .2أم ��ا ع ��ن املدى اجلغ ��رايف ال ��ذي متار�س عليه
ال�سيادة فان معظم نظري ��ات القانون الد�ستوري
وفقها القانون ال ��دويل ومن املخت�صني يف النظم
ال�سيا�سي ��ة ي�ش�ي�رون �إىل �أن ال�سي ��ادة تكون على
�إقليم الدولة وكما �أ�سلفت فان �إقليم الدولة يتكون
من (الأر�ض والبحر واجلو) ويرى فقهاء القانون

ال ��دويل بان �سلطة الدولة تكون عند خط احلدود
الفا�ص ��ل بينها وبني ال ��دول الأخ ��رى �أو احلدود
الدولي ��ة الت ��ي تقره ��ا االتفاقي ��ات الدولي ��ة مث ��ل
�أعايل البحار وغريها ،وي ��رى ه�ؤالء الفقهاء ب�أن
احل ��دود تعد مبثاب ��ة اخلطوط الت ��ي حتدد املدى
ال ��ذي ت�ستطيع الدول ��ة ممار�سة �سيادته ��ا فيه� ،إذ
عندها تبد�أ �سيادة الدولة �صاحبة الإقليم وتنتهي
�سي ��ادة غريه ��ا ووراءها تنته ��ي �سيادته ��ا وتبد�أ
�سيادة غريها من الدول ،والإقليم اجلوي يعد من
�ضمن �إقلي ��م الدولة ويعرف الإقلي ��م اجلوي ب�أنه
احل ��د الذي يعل ��و الإقليم الأر�ض ��ي وي�شتمل على
طبقة الغالف اجلوي وميتد مل�سافات غري حمددة
ويرتب ��ط ذل ��ك بق ��درة كل دول ��ة عل ��ى حماية هذه
احلدود وتنظيم امل ��رور مبا يحقق �أمنها و�سالمة
�أرا�ضيه ��ا� ،إال �إن ذل ��ك ال يح ��ول دون ال�سماح �إىل
دول �أو جه ��ات �أخرى ال�ستخ ��دام جمالها اجلوي
على �أ�سا� ��س املقابلة باملثل مب ��ا يقت�ضيه التعاون
يف جم ��االت الط�ي�ران امل ��دين واال�ستخدام ��ات
اجلوي ��ة عموم ًا حيث ن�ص ��ت اتفاقية باري�س لعام
 1919عل ��ى ال�سيادة الكاملة للدول ��ة على �إقليمها
اجل ��وي ال ��ذي يعل ��و �إقليمه ��ا الأر�ض ��ي ومياهها
الإقليمي ��ة مثلما �شارت �إىل ذل ��ك اتفاقية �شيكاغو
لعام  1944للطريان املدين الدويل ،
 .3وم ��ن خ�ل�ال العر� ��ض ن ��رى �إن �أي دخ ��ول
لطائ ��رات مدني ��ة �أو ع�سكري ��ة �أو �أ�سلح ��ة ع�ب�ر
الأج ��واء العراقي ��ة يعد انته ��اك ًا للإقلي ��م اجلوي
العراق ��ي وي�شكل خرق لل�سي ��ادة العراقية� ،إال �إذا
ً
مت ذلك مبوج ��ب ال�سياقات الدبلوما�سية املعتمدة
ب�ي�ن ال ��دول �أو مبوجب االتفاقي ��ات الدولية التي
�أ�شرت �إىل بع�ضها يف ما تقدم ذكره.
� .4إن زي ��ارة الرئي� ��س الأمريك ��ي مل تك ��ن لزيارة
العراق و�إمنا لزيارة القوات الأمريكية املتواجدة
يف الع ��راق ف ��ان ذل ��ك الب ��د و�أن يك ��ون مبوافق ��ة
احلكوم ��ة العراقي ��ة وعل ��ى وف ��ق ال�سياق ��ات

الدبلوما�سي ��ة �أم ��ا ع ��ن بع� ��ض الت�سريب ��ات التي
و�صل ��ت �إىل الإعالم بان ال�سيد رئي�س الوزراء �أو
بع� ��ض �أف ��راد احلكومة مت �إعالمهم به ��ذه الزيارة
قب ��ل ف�ت�رة ق�صرية ف ��ان ذل ��ك ال مينع م ��ن و�صف
الفع ��ل الذي قام به الرئي�س الأمريكي ب�أنه انتهاك
وخ ��رق لل�سي ��ادة الأمريكية لأن العل ��م غري قبول
الزي ��ارة والإذن بها  ،وال يج ��ب �أن يفرت�ض الإذن
ل ��ه مبجرد �إ�شع ��ار احلكومة العراقي ��ة �أو �شخ�ص
رئي� ��س الوزراء ،لأن العلم يح�صل �أحيان ًا دون �أن
يكون هناك قبول �أو دون �أن ينتظر الرد العراقي،
ب ��ل �إن الزعم الذي ت�س ��رب �إىل الإعالم بان ال�سيد
رئي� ��س الوزراء قد علم بذل ��ك وقبل فرتة ق�صرية،
فه ��ذا ال يُعد قب ��و ًال ر�سمي� � ًا للزيارة ،و�إمن ��ا خرق ًا
لل�سي ��ادة لأن من مظاهر ال�سيادة وكما �أ�سلفت هو
�سلط ��ة الدولة عل ��ى �إقليمها مبا فيه اجل ��وي� ،أما
ع ��ن البع�ض الذي تعلل بوج ��ود االتفاقية الأمنية
املوقعة بني العراق والواليات املتحدة الأمريكية
ف ��ان ه ��ذه االتفاقي ��ة مل متن ��ح الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة �أي حق يف اخرتاق �سي ��ادة الدولة بل
عل ��ى العك� ��س �إنها ن�صت وب�ش ��كل وا�ضح على �إن
الع ��راق من الناحية القانوني ��ة الدولية ب�أنه كامل
ال�سي ��ادة وال يخ�ض ��ع لالنت ��داب �أو الو�صاي ��ة او
التبعي ��ة القانوني ��ة �أو م ��ن ال ��دول املحمية وهذا
ما �أك ��ده الد�ستور العراقي لع ��ام  2005يف املادة
( )1الت ��ي جاء فيها الآتي (جمهورية العراق دول ٌة
احتادي ٌة واح ��د ٌة م�ستقل ٌة ذات �سيادة كاملة ،نظام
دميقراطي،
نيابي "برملاين"
احلكم فيها جمهوريٌ
ٌ
ٌ
وهذا الد�ستور �ضام ��نٌ لوحدة العراق) ف� ً
ضال عن
قرارات جمل�س الأمن الدويل ومنها القرار 1500
يف /8يوني ��و -حزي ��ران 2004/ال ��ذي ج ��اء يف
م�ضمون ��ه �إعادة كامل ال�سي ��ادة اىل العراق وهذا
الق ��رار �صدر بالإجماع ،كم ��ا �أن جمل�س الأمن قد
�أك ��د ا�ستقالل الع ��راق وامتالكه ال�سي ��ادة الكاملة
يف ق ��رارات �أخ ��رى منه ��ا الق ��رار رق ��م  1557يف

 القا�ضي �سامل رو�ضان املو�سوي

�/12أغ�سط� ��س� -آب  2004 /والقرار  1619يف
�/11أغ�سط� ��س� -آب 2005/و الق ��رار /1700
�أغ�سط� ��س� -آب ، 2006/وه ��ذه الق ��رارات ق ��د
�سجل ��ت مرحلة جدي ��دة يف العالقة ب�ي�ن العراق
واملجتمع الدويل لأنه كان ناق�ص ال�سيادة خالل
الف�ت�رة التي تلت �أحداث دخول القوات العراقية
�إىل الكويت عام  1990ومبوجب قرارات عديدة
�أ�صدره ��ا جمل� ��س الأم ��ن ال جمال لذكره ��ا الآن،
وه ��ذا م ��ن الناحي ��ة القانوني ��ة فق ��ط ولي�س من
الناحية الواقعية
 .5وعند الع ��ودة �إىل االتفاقية الأمنية العراقية
الأمريكي ��ة الت ��ي مت التوقي ��ع عليها ع ��ام 2008
ف�إنها من الناحي ��ة القانونية ومبوجب �شروطها
و�أحكامه ��ا ال مت� ��س ال�سيادة العراقي ��ة بل �أكدت
عل ��ى ا�ستق�ل�ال الع ��راق و�سيادت ��ه عل ��ى �أر�ض ��ه
و�إقليم ��ه و�إنه كام ��ل ال�سيادة والدلي ��ل على ذلك
ع ��دم وجود ن� ��ص �صريح ي�ش�ي�ر �إىل اعتبار تلك
االتفاقية من قبيل احلماية االختيارية لأن بع�ض
البل ��دان جتن ��ح �إىل االتف ��اق مع بع� ��ض البلدان
حلماي ��ة �أمنها اخلارج ��ي وحدودها مث ��ل �إمارة
موناك ��و واتفاقه ��ا مع فرن�س ��ا ،بل عل ��ى العك�س
ج ��اء يف االتفاقي ��ة الأمنية الآت ��ي (ان جمهورية
الع ��راق والواليات املتحدة الأمريكي ��ة �إذ يقران
�أهمي ��ة تعزي ��ز �أمنهم ��ا امل�ش�ت�رك وامل�ساهمة يف
ال�سلم واال�ستقرار الدولي�ي�ن وحماربة الإرهاب
يف العراق والتعاون يف جماالت الأمن والدفاع
ل ��ردع العدوان والتهدي ��دات املوجهة �ضد �سيادة
و�أمن ووح ��دة �أرا�ضي الع ��راق ،و ي�ؤكدان على
�إن مث ��ل هذا التعاون مبني على �أ�سا�س االحرتام
الكام ��ل ل�سي ��ادة كل منهما وفق �أه ��داف ومبادئ
ميثاق الأمم املتحدة)
� .6إن ه ��ذه االتفاقية مل متن ��ح للواليات املتحدة
�أي �صالحي ��ة لدخ ��ول الأج ��واء العراقي ��ة �سواء
لال�ستخ ��دام احلرب ��ي �أو امل ��دين ب ��دون �إذن

ال�سلط ��ات العراقي ��ة  ،وه ��ذا كم ��ا �أ�سلف ��ت م ��ن
الناحي ��ة القانونية النظري ��ة ال�صرفة لأن الواقع
ي�ش�ي�ر �إىل وج ��ود خ ��رق لل�سي ��ادة العراقية يف
�أك�ث�ر من مو�ض ��ع وبكثري م ��ن ال�شواه ��د ومنها
زي ��ارة رئي� ��س الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة
الأخرية وكذلك رئي� ��س وزراء ا�سرتاليا مما دعا
بع� ��ض الأكادمييني �إىل و�صف ال�سيادة العراقية
ب�أنه ��ا (�سيادة ه�شة) لأنها نظري� � ًا متلك مقومات
ال�سي ��ادة الكاملة ،بينما الواق ��ع �إن تلك ال�سيادة
تخ�ت�رق م ��ن خ�ل�ال وج ��ود ال�ش ��ركات الأمني ��ة
وع ��دم ق ��درة الق�ض ��اء العراق ��ي عل ��ى حماكم ��ة
�أع�ضاء القوات الأمريكية العاملة يف العراق عن
جرائمهم التي ترتك ��ب على �أر�ض العراق والتي
تقع خارج القواعد املتفق عليها ف� ً
ضال عن اخلرق
الأخري الذي قام به الرئي�س الأمريكي يف �أواخر
عام ، 2018
خال�ص ��ة الق ��ول ب ��ان دخ ��ول �أي �أجنب ��ي �أو �أي
طائ ��رة �أجنبية �إىل �أجواء العراق الإقليمية دون
�إذن م ��ن ال�سلط ��ات العراقية هو خ ��رق لل�سيادة،
وعل ��ى اجله ��ات الدبلوما�سي ��ة املمثل ��ة ب ��وزارة
اخلارجي ��ة العراقي ��ة �أن تتخ ��ذ ال�سب ��ل الالزم ��ة
لت ��دارك ذلك الأمر وه ��ذا ي�ؤكد عل ��ى �إن ال�سيادة
له ��ا عالق ��ة وثيقة بخ ��رق الأج ��واء العراقية وال
ميكن ف�صلها ع ��ن بع�ضها لأن من �سمات ال�سيادة
ه ��و �سلطة الدولة على �إقليمها اجلوي والبحري
وال�ب�ري  ،ون�أم ��ل م ��ن كل امل�س�ؤول�ي�ن القائم�ي�ن
عل ��ى �ش� ��ؤون البالد بحك ��م موقعه ��م الد�ستوري
والوظيفي �أن ي�ست�شريوا �أهل االخت�صا�ص قبل
�إط�ل�اق الت�صريح يف و�سائل الإعالم لأن العيون
ترتقب وامل�سام ��ع تتن�صت وحت�س ��ب كل �شاردة
و ورادة مل ��ا يديل به امل�س�ؤول لأن ��ه م�س�ؤول عن
�أداء واجبه بال�صورة ال�صحيحة وكذلك م�س�ؤول
�أم ��ام ال�شع ��ب �صاح ��ب ال�سلطة الت ��ي منحت له
بحكم الآليات الد�ستورية.

العدد ( )4344ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االثنني( )7كانون الثاين
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ثقافة

الإحتواء الم�ستحيل في تدفقات �أحالم "مكي ح�سين" النحت ّية

البحث عن خمرج
وحرز مبني
ول����و �شئن����ا �أن نكون يف م�أم����ن ٍ
من �أجل تقيي����م الأداء التعبريي املدعم بح�سٍ
تق�ص����دي يتتب����ع جمري����ات م����ا يتمتع ب����ه هذا
ّ
الفن����ان م����ن عنا�ص����ر فه����م و م�ساع����ي توريد
لنزع����ات حداثوي����ة ت�ش����ي مب�س����ك و ج�����س
جمم����ل جمريات ما عتم����ل و يعتمل يف �أعمال
" مك����ي ح�س��ي�ن مك����ي " بالأخ�����ص يف ه����ذا
العر�����ض ال�شام����ل ل�سوانح  -كم����ا �أ�شرنا -من
خمت����ارات مراح����ل ن�ض����ج جتربت����ه الواثقة ،
املتوا�صل����ة و املت�صاحل����ة مع ذاته����ا و مديات
تدفق����ات �أحالمه����ا  ،ينبغي لن����ا تر�صني زوايا
نظ����ر متع����ددّة ترن����و و ترم����ي �ص����وب فح�ص
مقتني����ات معر�ضه ال�شخ�صي هذا -على و جه
التحدي����د  -من حيث كون����ه الأول بحدود هذا
الو�صف والرتتيب من �أ�صل جمموعة �سل�سلة
من معار�ض م�شرتكة �أ�سهم فيها  ،والتي يعود
بع�ضه����ا ملا بعد فرتة تخ ّرجه من معهد الفنون
اجلميلة -فرع النحت ببغداد يف العام 1968/
معية عدد من الأ�سماء الرا�سخة و الالمعة يف
م�ضام��ي�ر هذا ّ
الفن ال�صع����ب و الطيّع  -مع ًا-
ل����كل من �أغ����واه هي����ام اللعب بالط��ي�ن و مواد
�إف�صاح و تعب��ي�ر �أخرى عن دواخل ذواتهم و
حميمية طفولتهم التي مل تزل ت�ض ّلل حيواتهم
الفنيّة على م����دار مراحل عمرهم  ،حتى بلوغ
ال�شيخوخ����ة ،م����رورا مبعار�����ض جماعي����ة و
م�شرتك����ة ا�سه����م فيه����ا " مكي " �أب����ان وجوده
يف الع����راق ،و�صو ًال ل�ضفاف معر�ض م�شرتك
ج����رى يف الع����ام 2002/يف �إ�ستوديو الفنان
رحمن اجلابري يف مدينة " لودفيلئ�س هافن
 -املانيا " ،وقبله����ا معر�ض م�شرتك مع �سبعة

ال�سع����ي لإختزالها من خ��ل�ال هذه املقرتحات
التو�ضيح ّي����ة و غريه����ا نواي����ا تو�صي��ل�ات ،
كم����ا يف عمل����ه  -مث ًال " -البح����ث عن خمرج "
وغريها م����ن �أ�سماء مع��ب�رة و خمتارة جاءت
لتذلي����ل تلك املنحوت����ات من �أمث����ال " انطالق
 /ان�سج����ام � /أمل  /قف����زة نح����و الأم����ام  /يوم
م�شم�����س /زائ����رة الفجر وغريها م����ن دواعي
و �إ�ستن����ارات �أتاح����ت للفن����ان التعل����ل به����ا
وال�ش����دو بحنجرة غناء حزي����ن  ،دفني  ،ذائب
يف ثناي����ا الروح و م����ا حفلت تخفي من �شجن
وحمموالت �أوجاع غربة و توافدات هموم و
�ضياع �أحالم .

فنان��ي�ن يف قاع����ة املركز الثق����ايف العراقي يف
لندن.1978/
تفي�����ض كل جوان����ب ه����ذا التذك��ي�ر بحا�صل
جم����ع نواح����ي املوهب����ة و �صالب����ة املوق����ف
الإن�س����اين �إىل جنب �ص����دق امل�شاع����ر و�أثقال
الهم����وم و تدفق����ات الألآم وغريه����ا من دوافع
و حاج����ات م�ؤجلة لي�ص����ب كل ذلك يف جمرى
التقيي����م العام لتجربة �شاء لها �أن حتيا ما بني
عاملني خمتلفني من حي����ث الن�ش�أة " الب�صرة/
 "1947و البيئ����ة و من����ط احلي����اة و عب����ق
الذكري����ات الت����ي يح����اول " مك����ي " �إ�سرتجاع
بع�ضها عرب ممكن����ات ذخائر الوعي و �سواند
ّ
ال�ش����د و ال�ش����وق واحلن��ي�ن م�شفوع���� ًة بو�ضع
عناوي����ن و م�سميات على منحوتات����ه الهادفة
�إىل مالم�س����ة جوه����ر املحن����ة الت����ي يناور يف

الإحتواء امل�ستحيل
ت�ستدل مو�ضوعات و تنويعات هذا العر�ض
ال����ذي ه����و نت����اج و ذخ��ي�رة ع����دة �سن����وات و
تواري����خ ،خمتلفة و متوالية  ،عن مدى مرارة
الإح�سا�����س باحلي����ف و الآ�س����ى ال����ذي الزم و
راف����ق مي����ول و تطلع����ات الفنان رغم م����ا فيها
م����ن احباط����ات و تلك�����ؤات ع����ززت م����ن فرادة
الت�صري����ح الذي يبوح به " مكي " و هو يعلن
راف�ض ًا و مقاوم ًا ل����كل ما واجهة و يواجه من
مثقالت حي����اة ،وتناق�ضات ظ����روف �،أت�سقت
تع����زف عل����ى �أج�س����اد �شخو�ص����ه �إيقاعات من
قلق حاذق و توافد خم����اوف وتوريدات �آثار
غربة  ،و احيان ًا مر�ض �أو حاالت عوق جزئي
م����ا برح يجرب بع�����ض �شخو�صه للوقوف على
رج ٍ����ل و اح����دة � ،أو �سطوح قواعد غري �آمنة و
غ��ي�ر م�ستقرة ت�شي باالرتباك جراء احلرية و
ال�شك����وك و الهواج�س الت����ي حتيط و تتغلغل
يف م�سم����ات و خالي����ا تفك��ي�ر تل����ك الكائن����ات
الت����ي تبدو حملقة ،مهاج����رة  ،راحلة  ،هائمة

يف البحث ع����ن خال�ص ينهي حجود و عقوق
تل����ك اال�سئلة الكونية الت����ي تطرحها جم�سات
" مكي ح�سني" بوحي �أحا�سي�س متداخلة ،
و ن����وزاع ح�سية النعكا�س����ات نف�سية متمردة
 ،و راف�ض����ة ل����كل ال�سج����ون و املعيق����ات التي
تختزنها ذاكرته امل��ل��أى بالت�ضادد و التنا�سق
م����ن حي����ث �أبعادها اجلمالي����ة و املعرفية عرب
تناثر و تداخل مربعات و ت�شظيات العمدة و
ق�ضب����ان ومالمح خليول متعبة برع يجتهد "
مكي " بتحويل بع�ضه����ا اىل �أغ�صان لأ�شجار
متفرع����ة  ،وحم����اوالت الحت����واءات تب����دو
م�ستحيل����ة و غ��ي�ر ق����ادرة عل����ى التعوي�ض اال
مبتنف�س����ات الف����ن و بالغ����ة البي����ان و الإبالغ
عم����ا يك ّب����ل االن�س����ان وي�سحق احالم����ه  ،بهذا
التواث����ق و التعا�ش����ق العمي����ق و املتق����ن يف
�إخراج منحوتات عل����ى نحو يتيح له احلفاظ
ع����ن جوه����ر و طبيعة الأ�سل����وب الذي مييزه،
ومب����ا يتواف����ق و ن�س����ق تهجيات����ه الوجدانيّة
البارع����ة و املح�سوبة مبعيار الروح التائقة و
القادرة على �ضخ �آليات التعبري عن خواطر و
كوامن الهجرة والرتحال من خالل حماوالت
�إ�ستع����ادة ذكري����ات ا�ضح����ت نائي����ة و بعي����دة
و�صعبة املنال ،ان مل تكن ع�صية و م�ستحيلة
ع����ن حتقي����ق تواجده����ا املرئ����ي �إال بهوام�����ش
الأح��ل�ام الت����ي يحي����ا و يعي�ش عل����ى �أهوائها
" مك����ي ح�سني " ك�أن�س����اق تعوي�ضيّة ملجمل
و بع�����ض م����ا ما�ض����ي و م����ا ف����ات ،لكنه����ا " �أي
تل����ك الذكريات و االح��ل�ام" مل متت  ،بل ظلت
تنب�����ض وعيّا و تتباهى ح�ض����ور ًا يف ثنايا و
خلج����ات ما ي�سكن دواخل����ه من حت ٍد ومقاومة
وح ّب���� ًا خال�ص���� ًا للحياة التي ج����اء ين�شدها من
خالل معر�ضه النوعي ال�شامل هذا .

ق����رن م���ن ال��ن�����ش��اط��ات الآث����اري����ة
د .بهنام �أبو ال�صوف
ترجمة :عبدال�سالم �صبحي طه
بد�أت طالئع الن�شاطات الآثارية يف العراق
منذ منت�ص���ف القرن التا�س���ع ع�شر ،بالرغم
م���ن افتقاره���ا �إىل العلمي���ة ،ج���راء تراك���م
الزي���ارات الت���ي ق���ام به���ا بع����ض الرحال���ة
الأوروبيني منذ القرن ال�سابع ع�شر وحتى
قبي���ل ذل���ك .فق���د �ش���رع القن�ص���ل الفرن�سي
يف املو�ص���ل (ب���ول �إميل بوت���ا) بن�شاطاته
الآثاري���ة يف قوينج���ق نين���وى ُ
وخر�سباد
من���ذ عام  ،1843وا�ستع���ان �آنذاك مبواطن
مو�صل���ي ا�سمه عبد الك���رمي بني كان يقوم
بدور املرافق واملرتجم.
يف الع���ام ّ 1851
مت ا�ستب���دال بوت���ا
بقن�ص���ل فرن�س���ي جديد هو فكت���ور بال�س،

 فوزي كرمي

" ْفريدا كول" :ا�ستعادة حياة

ح�سن عبداحلميد

يُحي����ي النحّ ����ات العراق����ي املغ��ت�رب " مك����ي
ح�س��ي�ن " بع�����ض جوان����ب م����ن �سوان����ح و
متمم����ات وع����ي جتربته التي مت ّت����د �إىل نهاية
�ستيني����ات القرن الفائت  ،ع��ب�ر منافذ معر�ضه
الأخري احلام����ل لعنوان " �إنعكا�س����ات ح�سيّة
 " Sinnlicne Reflexionوال����ذي �أقام����ه
����ان و حت����ى اليوم
من����ذ منت�ص����ف ت�شري����ن ث يٍ
ال�ساب����ع من كان����ون �أول 2018/على كالريي
 )Alte Feuerwacheمبدين����ة (كوتنك����ن)
الأملاني����ة مبالك �أكرث من ثالثني عم ًال برونزي ًا
و ب�أحجام خمتلفة � ،أ�ستنفر فيها ك�شف قوائم
خربته م�ستحوذ ًا بعم����ق مهارات و تنويعات
عر�ض الفتٍ � ،ش ّد
�أداء بارع وحمكم يف تقدمي ٍ
من �أزر هذا االنتماء النوعي لقيمة الدفاع عن
الإن�سان و �صراحة حقه يف احلياة والوجود
 ،كم����ا كان " مك����ي " يفع����ل ذلك و ين����ادي �أبان
طالئ����ع الإعالن عن قدراته النحتيّة و دوافعه
الفكري����ة ونهجه الواقعي و العملي يف تثمني
مواقفه ونزعاته التعبرييّ����ة التي ر�سّ خت من
ج����دارة �أ�سم����ه وا�ضح���� ًا ،نا�صع���� ًا يف خارطة
رهط
النح����ت العراق����ي املعا�ص����ر �إىل جان����ب ٍ
����ي فاع����ل و م�ؤث����ر يف ر�سم مالم����ح مدر�سة
فن ّ
ّ
حملي����ة مل تنقط����ع م�ساراتها ونب����ل تطلعاتها
عن مديات جت����ارب عاملية مماثلة يف النحت
و الر�سم و جماوراته  ،من تلك التي ما برحت
تتاخم و ت�سم����و �سعي ًا حثيث���� ًا لأن يكون ّ
الفن
ملتزم���� ًا و مالزم���� ًا لقي����م احلياة احلق����ة  ،عرب
موجبات توافر �سُ بل العي�ش الكرمي و الالئق
����واز لإن�سان ّي����ة الإن�سان  ،وتوق����ه ال�شديد
وامل ِ
وح ّب����ه الدائ����م للحريّة ،فاحلي����اة – من وجهة
نظ����ر �سارتر -ال ت�س����اوي �شيئ���� ًا ،لأن ال �شيء
ي�ساويها على االطالق.

البرج العاجي

ال���ذي ا�ستكم���ل الن�شاط���ات الآثاري���ة يف
ُخر�سب���اد .وق���د �شج���ع جن���اح الفرن�سي�ي�ن
يف نين���وى ُ
وخر�سب���اد االجنلي���زي هرني
�أو�س�ت�ن الي���ارد للدخ���ول اىل حق���ل الآثار،
فف���ي الع���ام  1840قدِ م الي���ارد �إىل العراق،
وزار خمتل���ف املناطق ،لكن���ه �شرع ب�أعماله
التنقيبي���ة ر�سمي ًا ع���ام  ،1845حيث اختار
من���رود (العا�صم���ة الآ�شوري���ة الثالث���ة)
مركز ًا لتنقيباته الآثارية مب�ساعدة مواطن
مو�صل���ي يدعى هرمزد ر�سام ,والذي ت�سلم
الحق��� ًا امله���ام التنقيبية الآثاري���ة نيابة عن
اليارد واملتحف الربيطاين ،وكوكيل عنهم
يف مواقع �أخرى من العراق.
لق���د ح ّفز غنى موقع نين���وى الأثري اليارد
ودفع���ه اىل ممار�سة حفري���ات غري �شرعية
لي ً
�ل�ا ،ويف املواق���ع الت���ي نق���ب فيه���ا بوتا
�سابق��� ًا .ويف الوق���ت ذات���ه ف����إن اجل���زء

اجلنوبي من بالد ما بني النهرين كان حمط
اهتمام الرائد تايلور ،املقيم الربيطاين يف
�شركة الهند ال�شرقية بالب�صرة عام .1840
تاله املقي���م الربيط���اين يف ال�شركة املدعو
لوفتو�س عام  ،1851ثم �إرن�ست دو �سرزاك
وكي���ل القن�ص���ل الفرن�س���ي يف الب�ص���رة
( ،)1887 - 1881متبوعني بفريق جامعة
بن�سلفانيا الأمريكية يف عام .1888
�ش���رع الأمل���ان يف احلفري���ات يف باب���ل عام
 ،1898حت���ت �إ�ش���راف املعم���اري الأمل���اين
روب���رت غولد فاي ،وا�ستم���رت حتى بداية
احل���رب العاملي���ة الأوىل .وكان ل���دى ف���اي
م�ساع���دان هم���ا فال�ت�ر اندري���ه ويوليو�س
ج���وردن ،الأول ذه���ب اىل �آ�ش���ور وق���ام
بالتنقيب حت���ى ع���ام  ،1914والثاين ن ّقب
يف الوركاء ،مدينة كلكام�ش.
�إث���ر انتهاء احل���رب العاملي���ة الأوىل� ،شرع

كل م���ن كامبل توم�س���ن ،وال�س�ي�ر ليونارد
وويل بالتنقيبات يف ت���ل العُبيد ونينوى،
متبوع�ي�ن بالأمل���ان يف ال���وركاء ،وبعث���ات
جامعت���ي �أوك�سف���ورد وهارف���ارد يف كي�ش
وجم���دة ن�ص���ر ،وق���د ب���د�أ املعه���د ال�شرقي
للآثار يف جامع���ة �شيكاغو بالتنقيبات ملدة
عق���د م���ن الزم���ن يف دي���اىل ،حي���ث مواقع
خفاجي� ،أ�سمر ،و�أ�شجايل.

يف بداي���ة الثالثيني���ات بد�أ ماك����س ملوان
حفريات���ه يف الأربجي���ة ق���رب املو�ص���ل يف
الوقت ذاته ،وكانت هن���اك موا�سم تنقيبية
لف�ت�رات زمني���ة ق�ص�ي�رة قامت به���ا بعثات
تابع���ة جلامع���ات �أوربي���ة و�أمريكي���ة يف
خمتل���ف �أنح���اء الع���راق ماب�ي�ن احلرب�ي�ن
العامليتني.
�سلطت هذه التنقيب���ات احلقلية املكثفة يف
العراق ال�ضوء على ثروة مادية ومعلوماتية
ع���ن بدايات التاريخ واحل�ضارة يف بالد ما
ب�ي�ن النهرين ،م���ا دفع البع����ض اىل ت�سمية
تل���ك الفرتة بالع�ص���ر الذهبي لآث���ار مابني
النهرين.
عقب انتهاء احل���رب العاملية الثانية ظهرت
�آف���اق �آثارية جيدة يف البل���د� ،أر�شدتنا �إىل
ك�شوف���ات جدي���دة تتعل���ق ب�أ�ص���ل الإن�سان
العراقي وح�ضاراته القدمية.

�إن م���ن يع���رف املك�سيك�س���ة ْفري���دا كال���و ( 1907ـ���ـ )1954
كفنان���ة ت�شكيلي���ة ،علي���ه �أن ال يغفل ذل���ك وهو ي���زور معر�ضها
ال���ذي يقيم���ه (متح���ف ﭭيكتوري���ا و �ألب�ي�رت) ،فه���و معر����ض
ُمكر����س حلياته���ا الق�ص�ي�رة الغني���ة بامل�س���رات والرتاجيدي���ا،
ع�ب�ر �صورها الفوتوغرافي���ة و�أزياء لبا�سه���ا امللونة وخملفات
�ساقه���ا اال�صطناعية و�أحذيته���ا .حني زرت املعر�ض قبل يومني
مل �أخ��� ُل م���ن �صدم���ة املفاج����أة ،لأين مل �أق���ر�أ عنه قب���ل زيارته،
بالرغ���م من ت�س���ا�ؤيل ح���ول م�سعى املتح���ف ،املعن���ي بالرتاث
االن�ساين يف حقل النحت والأزياء والديكور ،لتقدمي ا�ستعادة
لفن���ان ت�شكيلي ،الأم���ر الذي ُخ ّ�صت به متاح���ف الفن من �أمثال
"نا�شيون���ال ﮔال�ي�ري"" ،ﭘورتري���ت ﮔال�ي�ري" ،و "الت ْي���ت"
بفرعيه.
املعر����ض ُخ����ص� ،إذن ،بحياة الفنانة ال فنها .مع �أن فنها ينعم
بالظ�ل�ال على امتداد املعر�ض .فهي منذ �صباها املبكر متيل �إىل
الت�شكي���ل (ه���ل ب�سبب �شل���ل الأطفال التي كانت تع���اين منه؟)،
وبالرغ���م من �أن درا�ستها بد�أت بتوجه علمي �إال �أنها بعد حادث
ا�صط���دام مروري �أقعدها عن احلركة ،وهي يف الثامنة ع�شرة،
قادتها مرحل���ة اال�ست�شفاء �إىل الفن ب�صورة ُمكر�سة وجدية .مل
توف���ق عاطفي ًا مع الفن���ان ال�شيوعي "ديي���ـﮔو ريـﭭيرا" ،بالرغم
من زواجهم���ا ،بعد �أن انت�سبت هي �إىل احل���زب ال�شيوعي عام
 .1927مع �أننا على علم بخيانات "ريـﭭيرا" ،وعدم التق�صري من
جانبها (من م�شاه�ي�ر ع�شاقها الثوري الرو�سي "تروت�سكي").
ولع���ل من كلماتها امل�ؤث���رة قولها "�إن �أكرث �أمري���ن عانت منهما
يف حياته���ا هم���ا �سنوات مر�ضه���ا الطويلة ،و�سن���وات عالقتها
بريـﭭيرا".
ي���كاد ينفرد عام�ل�ان يف حتديد توجهها الفن���ي :معاناة الأمل
الروح���ي واجل�س���دي ،وال�سعي ال���ذي ال ي���كل �إىل الك�شف عن
�أ�س���رار ال���ذات .كالهما قاداه���ا �إىل النزعة الت���ي �شاعت يف فن
و�أدب �أمريكا الالتيني���ة ،والتي ُت�سمى بـ"الواقعية ال�سحرية".
انتفعت يف هذا التوجه م���ن املوروث ال�شعبي املك�سيكي ،ومن
النزع���ة ال�سوريالي���ة الأوربي���ة ،حت���ى �أن الفرن�س���ي "�أندري���ه
بريت���ون" �أقام له���ا معر�ضني يف "نيوي���ورك" و"باري�س" .مع
كل ه���ذه الفاعلي���ة ظل���ت " ْفري���دا" حتت ظ���ل "ريـﭭي���را" ،حتى
بع���د وفاته���ا .يف �سبعينيات الق���رن املا�ضي �ش���اءت الأقدار �أن
ُتكت�شف م���ن جديد من قبل املعنيني بالف���ن وبال�سيا�سة ،و ُتقدم
�إىل اجلمه���ور لت�أخ���ذ ن�صيبها م���ن ال�شهرة ،حت���ى فاقت �شهرة
"ريـﭭيرا" بكثري.
بعد وفاتها عام � 1954أمر "ريـﭭيرا" باالحتفاظ بكل ممتلكاتها
ال�شخ�صية يف غرفة مغلقة .وبقيت على حالها حتى عام ،2004
ح�ي�ن �أُطل���ق �سراحها للمعني�ي�ن بالفن يف املك�سي���ك :الكثري من
الفوتوغراف والكثري من الألب�س���ة ال�شخ�صية ومعدات ال�ساق
املبتورة .وما هذا املعر�ض �إال احتفاء بهذا الإرث ،يتم �أول مرة
خارج بلدها املك�سيك.
م���ا قر�أته م���ن متابعات النقد ال�صحايف ي���رى �أن املعر�ض مت
عل���ى ح�س���اب الإرث الفني لـ" ْفري���دا" ،الذي نعرف���ه .لقد قدمها
ع�ب�ر الفوتوغ���راف واملالب����س وال�س���اق اال�صطناعي���ة .مع �أن
املعر����ض مل ُي�ش���ر �إىل �إرثها الفني ،ال يف عنوان���ه " ْفريدا كول:
�صن���ع ال���ذات" ،وال يف التفا�صي���ل ،و�إال ل ُق���دّم يف متاحف الفن
املعروف���ة كما �أ�شرت .كما �أن املعر����ض مل ي�س َع �إىل تقدمي حياة
" ْفريدا" باعتبارها ف َّنها البديل واحلقيقي .قد ن�شاهد معر�ض ًا
يق���دم حياة بيكا�سو العاطفية ،يعتم���د املذكرات والفوتوغراف
دون لوحاته ،من غري �أن جند تق�صري ًا يف ذلك.
الفوتوغ���راف ال���ذي يكاد يقت�ص���ر على بورتري���ت لـ"فريدا"
يك�ش���ف لن���ا عن جانب م���ن فنه���ا الت�شكيلي ،ال���ذي كان يقت�صر
ه���و الآخر على �صورته���ا ال�شخ�صية .فالأخ�ي�ر كان ي�سعى �إىل
حتري���ف ،ورمبا ت�شوي���ه ،مالحمها اجلميلة الت���ي يعر�ضها لنا
الفوتوغ���راف .وك�أنه���ا بذلك حتاول �أن تك�شف ع���ن هوية الأنا
الداخلي���ة التي تراه���ا حقيقي���ة ،ال عن مظهره���ا اخلارجي .ثم
�أن املخلف���ات الأك�ث�ر �إث���ارة ل�ل��أمل والده�ش���ة يف �آن جندها يف
ه���ذه اال�ستث���ارة الفنية التي ُتل���م بـ"فريدا" ،وه���ي تتعامل مع
�أجه���زة عالجه���ا الطبية ،ك���زوج الأحذية حمراء اجلل���د لل�ساق
اال�صطناعي� ،أو قالبها اجل����ص� ،أو م�شد اخل�صر ،وك�أنها ُتنكر
�أن حت���ول بينها وب�ي�ن روح الفنان فيها ،فرت�س���م عليها باللون
واخلط ه���وى ال�سوريايل ،وه���وى الي�ساري ،وه���و العا�شق،
م���ن م�شاه���د حلمي���ة ،ورم���وز انتمائه���ا ال�شيوع���ي يف املنجل
واملطرق���ة ،وطفل �آمالها ال���ذي �أجه�ضته ،داخ���ل دائرة متاخمة
مل�شد اخل�صر.
املعر����ض ممت���ع وناف���ع يف هذي���ن اجلانب�ي�ن :الف���ن و�سرية
احلياة ،ولي�س جمرد "معر�ض �آثار" كما و�صفه �أحد النقاد.
بعد وفاتها عام � 1954أمر "ريـﭭيرا"
باالحتفاظ بكل ممتلكاتها ال�شخ�صية
في غرفة مغلقة .وبقيت على حالها
حتى عام  ،2004حين �أُطلق �سراحها
للمعنيين بالفن في المك�سيك :الكثير
من الفوتوغراف والكثير من الألب�سة
ال�شخ�صية ومعدات ال�ساق المبتورة.

�أزه����������������ار ف������رق������ة ث���ل��اث������ي ب�����غ�����داد
عبد الكرمي هداد

و�صلتن����ي بريدي���� ًا هدي����ة رائع����ة وجميلة
وثمين����ة م����ن الفن����ان العراق����ي ال�ش����اب
املو�سيق����ي املثاب����ر " نينو�����س يو�س����ف "
والهدي����ة كان����ت الأ�سطوان����ة املو�سيقي����ة
الأوىل لفرقة " ثالثي بغداد"
الأ�سطوان����ة املو�سيقي����ة "�س����ي دي "
حتم����ل �ستة �أعم����ال منتق����اة بعناية رائعة
وهي تخاط����ب م�ستمعه����ا بعذوبة العزف
ورق����ة الأداء اللحني ملنف����ردات من الآالت
املو�سيقية من بينها " عود ،بيانو ،كمان"
وهي �آالت �أع�ضاء الفرقة.
ع����ازف الع����ود  :نينو�����س يو�س����ف .وهو
خريج معهد الفن����ون اجلميلة  .املو�صل/
العراق عام .2004
دبل����وم من املعهد الع����ايل  ،ق�سم مو�سيقى
ال�شعوب واجلاز .ترانو�س /ال�سويد عام

.2018
�سح����ر ج����ورج  :عازف����ة البيان����و  .وه����ي
خريج����ة �أكادميية الفنون اجلميلة .بغداد
 /العراق .عام .2010
رميون يو�سف  :عازف كمان .وهو خريج
" �أ�س .يف� .أف " املعهد العايل للمو�سيقى
 .يون�شوبنك  /ال�سويد عام .2015
وق����د كان �أدا�ؤه����م �سل�س ًا وطري���� ًا بنعومة
تالم�����س القل����ب ،وه����و اق��ت�راب م����ن لغ����ة
ال����روح الغ��ي�ر حم�ش����وة بال�ضجي����ج
الراق�����ص ،وفيه����ا تتج����اذب وترتاق�����ص
طرب���� ًا الأنغام يف م�ساح����ة جناح التوزيع
الزمن����ي للحن عرب تن�سي����ق فني حمرتف
بني الآلآت امل�ؤدية للمعزوفات املو�سيقية
ال�ست����ة ،فيه����ا ث��ل�اث معزوف����ات تراثي����ة
عراقية ،وواح����دة من ال��ت�راث ال�سوري،

ومعزوف����ة من ت�أليف الفنان املو�سيقي "
جم����ال بك " واملعزوفة الأخرى من ت�أليف
الفن����ان املو�سيق����ي "نينو�����س يو�س����ف"
والتي �أخ����ذت الإ�سطوان����ة �إ�سمها عنوان ًا
للمجموعة " �أزهار".
�إنها حكايات دافئة حتاكي ذواتنا العا�شقة
مب����ا خب�����أت م����ن دون �صخ����ب و�ضجي����ج
حيوات البيوت املعطرة ب�أ�سيجة �أ�شجار

الآ�س ووردات اجلوري ودفء الألفة..
الإ�سطوان����ة ت�ض����م مقطوع����ات مو�سيقية
ت�ش����د الأزر و�أن����ا �أرك����ن بروح����ي يف
ه����ذا ال�شت����اء الب����ارد يف زواي����ا الذاك����رة
وهواج�����س احلن��ي�ن وق�ص�����ص املا�ض����ي
الذي ب����ات بعيد ًا،حيث تفاجئك املو�سيقى
بحمله����ا كهدوء موجة نه����ر تعرب بنا نحو
�شواطئ املدن العراقية قبل اخلراب..

لقد جنحت فرقة " ثالث����ي بغداد" بتقدمي
عملها املو�سيقى الأول هذا بلغة مو�سيقية
ناعمة �شفافة مت�����س الروح ،وهي حتاول
�أن مت�س����د الذكري����ات املركون����ة عل����ى رف
حياة فيها الكثري م����ن ال�ضو�ضاء والآه..
و�إن كنت لوحدك..
فرقة " ثالث����ي بغداد "ت�شكل����ت يف مدينة
يونك�شوبن����ك ال�سويدي����ة ع����ام .2014
وعل����ى غ��ل�اف الأ�سطوان����ة تب��ي�ن الفرق����ة
�إنها �إعتمدت" عل����ى خلق مو�سيقى جتمع
ت�أثريات من املو�سيق����ى ال�شعبية العربية
والبوب واجلاز".
وق����د �أ�ض����اف الفن����ان " ك����رمي �سع����دون "
مل�ساته الفني����ة الوا�ضحة واجلميلة ل�شكل
الإ�سطوان����ة من خ��ل�ال ت�صميم����ه الغالف
لها.
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اقــــرأ
الال متناهي يف راحة اليد

�ص ��درت عن دار املدى رواية الكاتب ��ة النيكراغوية جيوكوندا
بيلل ��ي " الالمتناه ��ي يف راحة اليد"  .،تقتب� ��س بيللي عنوان
روايته ��ا م ��ن عب ��ارة وردت يف مقط ��ع لوليم بلي ��ك ،مدرج يف
م�سته ��ل الرواي ��ة يق ��ول " :اجم ��ع الالمتناهي يف راح ��ة اليد
والأبدي ��ة يف �ساع ��ة واح ��دة "  .ه ��ذا املقطع يع�ب�ر عن فحوى
الرواي ��ة ،وع ��ن نكهتها املميزة .تعود بيلل ��ي �إىل بدء اخلليقة،
لت�ص ��وغ ن�ص� � ًا روائي ًا ،تعتم ��د فيه عل ��ى الن�صو� ��ص الدينية،
وتفا�سريه ��ا و�شروحاتها الكثرية ،بيد �أنها ال تتقيد بحرفية ما
جاء فيها ،فهي تخ ّفف من �سطوة املقد�س ،لت�شرع الباب وا�سع ًا
�أمام اخليال .

بيت

(

جاء لهذه الحياة
حمال بجمال اللون،
ُم ّ
وانعطافة ومرونة
الحروف ،فما �إن
تتحدث �إليه� ،أو
ت�صادفه حتى تبت�سم،
ذلك �أن وجوده
وح�ضوره ي�ضفي
البهجة في المكان
والأ�شياء والروح،
البا�شا فهمي القي�سي
لم ُ
يكن ُم�صادفة
فنان ًا ت�شكيلي ًا ذلك
�إنه ولد كلوحة غنية
ب�ألوان الم�سرات ،رغم
�أحزانه مما يُحيطه
من زيف� ،إال انه لم
يبث �إال تلك الألوان
الراق�صة ال�صاخبة
وال�ضاحكة...
 بغداد /زينب الم�شاط
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
وكما �إنه خفيف الروح واحل�ضور،
رح ��ل دون �أن ي�ت�رك ُثق�ل�ا عل ��ى
محُ بي ��ه م ��ن خ�ل�ال رحيل ��ه ،فج�أة
يُفاج� ��أ الو�س ��ط الفن ��ي والثقايف
ويُفاج� ��أ حم ّب ��و القي�س ��ي برحيله
دون �سابق �إن ��ذار ،مل يرتك �سوى
تل ��ك ال�صور الت ��ي تت�ضمن وجهه
ال�ضاحك املبت�سم والفرح ،لوحات
�صنعه ��ا و�أخرجه ��ا ه ��و ،وب�صمة
ل ��ن تتكرر يف جم ��ال اخلط والفن
الت�شكيلي والت�صميم ،وبعد عامني
م ��ن رحيل ��ه ت�ستذك ��ره م�ؤ�س�س ��ة
امل ��دى �ضم ��ن املنه ��اج الأ�سبوعي
جلل�س ��ات بي ��ت امل ��دى يف �ش ��ارع
املتنب ��ي �صب ��اح كل ي ��وم جمع ��ة
مُتحدث�ي�ن عن حيات ��ه وفنه ،وعن
اجلان ��ب الإن�ساين ال ��ذي انعك�س

) ي�ستذكــر البا�شــا فهمـــي القيـ�سي
يف املعم ��ل مل ��دة � 3سن ��وات وكان
توج ��ه املرح ��وم فهم ��ي القي�س ��ي
اىل الدزاي ��ن والت�صميم والآن يف
مناطق بغ ��داد توجد بع�ض القطع
التي ا�شتغلها القي�سي".
�أم ��ا ع ��ن الف�ت�رة الت ��ي عم ��ل به ��ا
يف ّ
القي�س ��ي يف حق ��ل الر�س ��م  ،يذكر
فن الت�صميم
حمم ��د " وجدن ��ا  4اجتاه ��ات احلدي ��ث ع ��ن الراح ��ل فهم ��ي
للفنان�ي�ن منه ��م م ��ن ير�س ��م القي�س ��ي طوي ��ل كم ��ا و�صف ��ه
الأ�سط ��وري م ��ن �ضمنه ��م ن ��وري الأكادمي ��ي والناق ��د د .معت ��ز
الراوي وماه ��ود �أحم ��د ،والتيار عن ��اد عزوان قائ�ل ً�ا " �إن القي�سي
الث ��اين هم تي ��ار احلروفي ��ة الذي فن ��ان �صاح ��ب جتربة غني ��ة ،وقد
كان قائده �شاك ��ر ح�سن �آل �سعيد� ،ساه ��م يف �إنعا� ��ش ف ��ن الت�صميم،
وكان فهمي القي�س ��ي من �ضمنهم ،خا�ص ��ة كونن ��ا م�صمم�ي�ن حي ��ث
وكان القي�س ��ي الأك�ث�ر �إتقان� � ًا يف كان ��ت تعجبن ��ا جتارب ��ه مل ��ا فيه ��ا
جم ��ال احلروفي ��ة وهذا م ��ا ميزه من تكوين ��ات رائع ��ة وجميلة يف
ع ��ن الفنان�ي�ن الآخري ��ن� ،إ�ضاف ��ة بنائي ��ة ال�ش ��كل الت ��ي اقرتبت اىل
اىل �أن ��ه كان يف منته ��ى الأناق ��ة ف ��ن الكرافي ��ك ".وقد ق ��دم غزوان
وقد ا�ستخدم م ��واد مل ي�ستخدمها مراح ��ل مهم ��ة يف حي ��اة القي�سي
غريه ،بذلك عا�ش القي�سي �سل�سلة وفنه على وج ��ه اخل�صو�ص قائ ًال

م ��ن التحوالت الت ��ي �أعطته خربة
كب�ي�رة يف جم ��ال الت�صميم حيث
�صم ��م �أكرث م ��ن  30بو�س�ت�ر ًا يف
جم ��ال الفن العراق ��ي وخا�صة يف
مهرجان الفن للإن�سانية".

عقيل مهدي مع مقدم اجلل�سة  ...ح�سن عبد احلميد
عل ��ى �أعماله الفني ��ة بح�ضور عدد العمل الوظيف ��ي اىل الفن و�أعتقد
م ��ن الفنانني الت�شكيلي�ي�ن والنقاد انها كانت من �أف�ضل قاعات عر�ض
الذي ��ن عا�ص ��روه و�أ�صدقائ ��ه الف ��ن الت�شكيل ��ي وا�ست�ضاف ��ت
وحمبيه ....
معار�ض لأ�سماء فنية مهمة".
البا�شا
كان رحي ��ل فهم ��ي القي�سي وحتى
اليوم �صدمة له ،الناقد ح�سن عبد
احلمي ��د يتح ��دث ع ��ن الراحل من
خالل كلمت ��ه قائ ًال " رغم �أن املوت
�أخذ مني الكثري من املقربني �إال �أن
رحيل القي�سي كان الأكرث �صدامية
بالن�سبة يل".
ومل يك ��ن عب ��د احلمي ��د مقدم ��ا
للجل�س ��ة فح�سب ب ��ل كان مُداخ ًال
من خالل كلم ��ة �أطلقها قائال" لوال
مفارقة الأحباب مل ��ا وجدت املنايا
اىل �أرواحن ��ا ُ�س ُب�ل�ا ،احلديث عن
البا�ش ��ا فهم ��ي القي�س ��ي ال ينتهي،
�أج ��د �أن هذا الرجل ولد ملون ًا بكل
ان�ساق ال�سموّ والبهجة واالنفتاح
الرائق".
يذكر عب ��د احلميد �أن من ال�صعب
ف�ص ��ل القي�س ��ي ع ��ن اجلم ��ال
ويق ��ول "ال ميك ��ن ف�ص ��ل احلديث
ع ��ن جترب ��ة فهم ��ي القي�س ��ي دون
التط ��رق للخوا�ص الإن�سانية لهذا
الرج ��ل ،فهو الفنان الذي طاف كل
بل ��دان العامل حيث كان مدير ًا فني ًا
لأغل ��ب املعار� ��ض العراقي ��ة ،ومل
تقف معطياته عند براعة احل�ضور
املهي ��ب ،كم ��ا ان ��ه كان كرمي� � ًا حد
ال�سخ ��اء وق ��د امت ��د �سخ ��ا�ؤه اىل
مرافئ فنه وترف �أحزانه".
وع ��ن لوحات ��ه يذكر عب ��د احلميد
"ان لوحات ��ه كان ��ت حتمل الكثري
م ��ن النقاء ا�ضاف ��ة للإخراج احلي
والناب� ��ض الذي �أ�س�س على مدى
�أ�شه ��ر طويلة حتى �أ�س� ��س قاعة "
نظ ��ر" للفن ��ون بع ��د �أن تف ��رغ من

تيار احلروف ّية
ع ��ن اجلانب الإن�ساين والفني يف
الراح ��ل فهم ��ي القي�س ��ي يتح ��دث
الفنان الت�شكيلي والناقد د.بال�سم
حمم ��د قائ�ل ً�ا " كن ��ا �أن ��ا وفهم ��ي
وجمموع ��ة م ��ن الفنان�ي�ن نعم ��ل
م ��ع ناظ ��م رم ��زي كم�ساعدين يف
م�ؤ�س�ست ��ه م�ؤ�س�س ��ة رم ��زي ع ��ام
 ،1973حيث كان يجلب لنا �أعداد ًا
من جمالت �أوروبية ننقلها  ،و�أجد
�أن �أجمل عني ناقلة من بيننا كانت
ع�ي�ن الراحل فهم ��ي القي�سي ،بعد
�أن انته ��ت ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة ذهبنا
للعمل يف معمل امليناء وكنا نعمل
قطع ًا بال�ستيكي ��ة يف بغداد عملنا

�أكرم الأمري بعنوان " �صباح اخلري يا
�أكرم" وذلك عل ��ى قاعة اجلواهري يف
مقر االحتاد �صباح يوم ال�سبت املوافق
 12كان ��ون الثاين  2019بح�ضور عدد
من ال�شعراء.

 عواطف نعيم
الكاتب ��ة امل�سرحي ��ةُ ،تق ��دم م�سرحية "
�سبايا بغ ��داد " من ت�أليفه ��ا و�إخراجها
ومتثيل �سمر حمم ��د و�سو�سن �شكري
ونخبة م ��ن جنمات امل�س ��رح العراقي،
تعر� ��ض امل�سرحية م�ساء اليوم الإثنني
على خ�شبة امل�سرح الوطني العراقي  .قا�سم ماجد
امللح ��ن واملط ��رب ،ي�ضيف ��ه امللتق ��ى
 عمر ال�سراي
الإذاع ��ي والتلفزي ��وين يف االحت ��اد
الناط ��ق با�س ��م االحت ��اد الع ��ام للأدباء العام للأدباء والك ّتاب يف العراق خالل
والكت ��اب يف الع ��راق ،يعلن ع ��ن �إقامة جل�س ��ة يديره ��ا ال�صحف ��ي والإعالمي
�أ�صبوحة �شعرية ت�ضامنية مع ال�شاعر عدنان الف�ضلي م�ساء يوم غد الثالثاء.

معتز عناد

ليدي غاغا تنتظر جائزتين في
"غولدن غلوب"

ت�ستع ��د ليدي غاغا للف ��وز بجائزتين عندما يبد�أ حف ��ل جوائز "غولدن غلوب"
رق ��م  ،76الأح ��د ،في ظل مناف�سة قوية بين عدد م ��ن الأفالم ال�سينمائية التي
و�صل ��ت �إلى من�ص ��ة التتويج .البث المبا�شر للحفل م ��ن مدينة بيفرلي هيلز
بوالية كاليفورنيا الأميركي ��ة �سيكون على �شبكة "�إن بي �سي" في الثامنة
م�س ��اء بتوقيت �شرق الوالي ��ات المتحدة ،بعد �ساعة م ��ن تغطية ال�سجادة
الحم ��راء .وم ��ن بين �أبرز المر�شحي ��ن للفوز بجائزة �أف�ض ��ل ممثل برادلي
كوب ��ر ،عن فيلم ��ه "�أ�ستار �إز ب ��ورن" .كما يتوقع �أن تح�ص ��ل ليدي غاغا على
جائ ��زة �أف�ض ��ل ممثلة في فيل ��م درامي عن نف� ��س الفيلم ،بالإ�ضاف ��ة لأف�ضل �أغنية
"�شال ��و" .كم ��ا يتوقع �أن تذه ��ب جائزة �أف�ضل فيلم كوميدي �إل ��ى "ذا فايفوريت"
للمخرج يورغو� ��س النتيمو�س وم�سل�س ��ل �شبكة "�أم ��ازون" الكوميدي "ال�سيدة
الرائع ��ة مي�سيل" ،وحلقات راين ميرفي "اغتيال جيان ��ي فير�ساتي :ق�صة جريمة
�أميركية" .ويقدم فقرات الحفل الممثل الأميركي �آندي �سامبيرغ ،والممثلة الكندية
ذات الأ�ص ��ول الآ�سيوية �ساندرا �أوه ،بطلة م�سل�س ��ل "قتل حواء" �أو (كيلينغ �إيف)،
المر�شحة لجائزة �أي�ضا.

الطقس

بال�سم حممد

" كان القي�س ��ي يعتم ��د عل ��ى ف ��ن
الكوالج وهو فن التل�صيق ،وقدم
�أعما ًال ذات روحية عالية �أرجعتنا
اىل جت ��ارب الراح ��ل فائق ح�سن،
كم ��ا ت�أث ��ر القي�س ��ي بالراحل رافع
النا�ص ��ري م ��ن خ�ل�ال الأ�سل ��وب
الفن ��ي املق�ت�رب م ��ن �أ�سل ��وب
النا�صري حيث قدم �أعما ًال م�شابهة
لبنائي ��ة �أعم ��ال النا�ص ��ري ".من
اال�شياء املهم ��ة يف �أعمال القي�سي
التي حت ��دث عنها غ ��زوان قائ ًال "
ا�ستخ ��دام فهمي القي�سي للوجوه
يف معظ ��م لوحات ��ه ،وه ��ي لي�ست
حزينة �أو �سعيدة وقد ي�ضع وجه ًا
يف اللوح ��ة �أو ي�ض ��ع الف�ضاء من
خالل مواد ت�ب�رز الوجوه ،وهذه
الق�ضية م ��ن الأ�ساليب النادرة يف
الفن اليوم ،ا�ضافة اىل ا�ستخدامه
للح ��رف العربي فق ��د كان خطاط ًا
مميز ًا وم�صمم ًا رائع ًا وكان رائد ًا
يف فن الت�صميم وكنا غالب ًا نعتمد

على �أعماله يف درا�ستنا للت�صميم
وعل ��ى عملي ��ة مزاوج ��ة الكت ��ل
اللوني ��ة يف الأعمال التي ندر�سها
من خالله".
روح ّية �صوف ّية
ع ��ن بغدادي ��ة القي�س ��ي وه ��ذا
النف� ��س ال ��ذي عك�ست ��ه املدينة يف
روحي ��ة الفن ��ان يتح ��دث املخ ��رج
الأكادمي ��ي وامل�سرح ��ي د .عقي ��ل
مه ��دي يو�سف ع ��ن الراح ��ل قائ ًال
" �إن فهم ��ي القي�سي "البغدادي"
ه ��ذا الو�ص ��ف البغ ��دادي للقي�سي
لأين �أج ��د �أن فنه ذا ب�صمة خا�صة
م ��ن خالل بغداديت ��ه ولي�س هناك
�ال يف ذلك ،و�إمن ��ا �أجد �أن
ثمة تع � ٍ
قعر الع ��راق احلقيقي يتمظهر يف
الفنان البغدادي  ،و�أجد �أن للفنان
البغدادي حال ��ة من االنفتاح على
الغ ��رب بطريقة �إيجابي ��ة ولي�ست
بطريقة التابع ".
كم ��ا ي�ست�شع ��ر مه ��دي �أن للقي�سي
نف� ��س ت�ص ��ويف يف فن ��ه ويقول "
القي�س ��ي يذكرن ��ا بكل م ��ن متظهر
بتجلي ��ات الف ��ن العربي فل ��م ي� ِأت
اخلط اعتباط ًا وال اللون بل كانت
هن ��اك كينون ��ة روحي ��ة ت�صوفية،
يف الواق ��ع �أت�ش ��رف �أن ��ه مل ي ��دع
�أي فعالي ��ة من فعالي ��ات �أكادميية
الفن ��ون اجلميلة يف فرتة ت�سلمي
مهام عم ��ادة الإكادميي ��ة �إال وكان
يح�ضره ��ا � ،إن ��ه �إن�س ��ان حمبوب
وو�سي ��م وحم � ّ�ب للحي ��اة و�أني ��ق
 ،فج� ��أة �صدمن ��ا برحيل ��ه  ،هن ��اك
�صدم ��ات متكاث ��رة �إحداها رحيل
فهم ��ي القي�سي ،له ��ذا �أهدي حتية
للط ّي ��ب وجمي ��ل ال ��روح ال ��ذي
�أح � ّ�ب ّ
كل م ��ا ه ��و بغ ��دادي حت ��ى
الأغنيات البغدادية الراحل فهمي
القي�سي".

و�أنا اقر�أ التعليقات التي امتلأت بها
�صفحات الفي�سبوك وهي تتهم رواد
�شارع املتنبي بانهم باعوا انف�سهم
لالمريكان ،تذكرت الفتة رفعها احد
املتظاهرين يف واحدة من جُ مع
االحتجاجات التي قمعتها احلكومة،
فقد اكت�شف الرجل �إن �أمريكا خدعته
مب�شروعها الدميقراطي حني �سلمت
البالد لأنا�س يتح�س�سون �سالحهم
كلما �سمعوا كلمة ثقافة فكتب ثالث
كلمات اخت�صر فيها كل معاناته
وكانت":طاح حظك �أمريكا"
اليوم اردد مع املتظاهر امل�سكني"طاح
حظك �أمريكا"ثانيا وثالثا ورابعا
واىل ما النهاية لأنها �سلمت البالد
�إىل �سيا�سيني البع�ض منهم ميزج
الكوميديا بال�سيا�سة ،و�آخرون
حفروا �أ�سماءهم بحروف من نور
يف �سجل الت�صريحات الغريبة
واملثرية ،التعليقات التي انت�شرت
يف الفي�سبوك عن م�ؤامرة املثقفني
وانبطاحهم امام االمريكان تك�شف
بالدليل القاطع �أن هناك جوانب
م�ضحكة كثرية يف حياتنا ،بل
وكوميدية ،فلو �أن م�سكينا قر�أ هذه
الت�صريحات ف�سوف يت�صور �أن
�أمريكا التي قطعت �آالف الأميال
من اجل انهاء حكم �صدام ،عادت
وقررت ان حتول قادتها اىل رواد
ل�شارع املتنبي لت�شجيع حركة بيع
الكتب ،ويحتاج املرء ليكون �ساذجا
متاما ورمبا غبيا لأق�صى درجة
لي�صدق"اال�سطوانة امل�شروخة"التي
يرددها البع�ض عن طرد االمريكان
من العراق ،فالنا�س تدرك جيدا
�أن معظم �سا�ستنا الينامون قبل
ان يطمئنوا على ر�ضا ال�سفري
االمريكي ..ولهذا اخ�شى لو �أن �أحدا
قر�أ ت�صريح بع�ض �سا�ستنا ف�سوف
يت�صور �أن احلكومة �ستتوقف عن
انتاج حلقات الربنامج املثري من
�سريبح كر�سي وزارة الداخلية،
و�ستعلن احلرب على �أمريكا التي
جتر�أت وا�ستغلت ان�شغال احلكومة
وجمل�س النواب مبناق�شة املنافع
االجتماعية للم�س�ؤولني ،ف�أخذت
تخطط لقيادة انقالب ع�سكري على
العملية ال�سيا�سية والنها اكت�شفت
ان قواتها التكفي ملحا�صرة املنطقة
اخل�ضراء فقررت احتالل �شارع
املتنبي ،لكي يجهزوا رواد ال�شارع
وميدوا يد العون لهم بال�سيطرة على
كرا�سي الربملان.
�سيقول البع�ض :ماذا تري ُد ان تقول
هل ن�ص ّفق للمحتل االمريكي وهو
يتجول بحريته يف �شوارع بغداد؟
ال يا�سادة فالذين �صفقوا لالمريكان
عام  ،2003هم الغريهم من ي�شتمون
االمريكان اليوم يف الف�ضائيات،
وال ت�صدقوا انها �صحوة �ضمري ،بل
تغيري يف بو�صلة امل�صالح.
يطل ال�سيا�سي العراقي علينا
وهو يتحدث عن املظلومية وحق
النا�س بالأمن والرفاهية ،لكنه
يتحول يف النهاية �إىل مقاول يوزع
الإكراميات والعطايا والعقود على
الأقارب والأ�صحاب والأحباب..
يكتب ريجي�س دوبريه يف كتابه
"املف ّكر يف مواجهة القبائل �أن:
"النا�س تدرك جيدا � ّأن اخلطاب
ال�سيا�سي االنتهازي يتع ّكز على
ف�ضيلة الن�سيان التي يتميز بها
الب�شر"فاحلقيقة � ّأن الن�سيان ،غفر
للكثري من م�س�ؤولينا ،جرائمهم التي
ُ�ص ّنفت يف خانة اخلط�أ غري املق�صود.

ابنة ترامب تن�شر �أول �صورة لحبيبها "العربي" في
البيت الأبي�ض!
بع ��د �أن قابلت "حبيبه ��ا" ال�صي ��ف الما�ضي في
اليون ��ان ،ن�شرت تيفان ��ي ترامب ابن ��ة الرئي�س
الأميركي ،لأول مرة �ص ��ورة في البيت الأبي�ض
تجمعه ��ا مع ال�ش ��اب الثري ماي ��كل بول�س الذي
يب ��دو ف ��ي طريقه ليك ��ون "عري� ��س الم�ستقبل".
ون�ش ��رت تيفان ��ي ،االبنة ال�صغ ��رى ،للرئي�س
الأميرك ��ي دونال ��د ترام ��ب ال�ص ��ورة م ��ع
بول� ��س ف ��ي "الغرف ��ة الحم ��راء" ،وهي
�إحدى � 3صاالت في البيت الأبي�ض غير
مخ�ص�ص ��ة لإقامة عائل ��ة الرئي�س .ومن
غي ��ر الوا�ض ��ح ،متى زار بول� ��س البيت
الأبي�ض ،وفيما �إذا كان قد قابل الرئي�س
�أم ال ،لك ��ن تيفان ��ي كان ��ت ق ��د ن�ش ��رت
�صورة لها بنف�س الف�ستان الذي ترتديه

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية ،حالة الطق�س ودرجات احلرارة يف
عموم مناطق العراق لليوم الإثنني .وقالت الهيئة يف تقريرها اليوميّ � ،إن الأجواء
�ستكون غائمة مع ت�ساقط �أمطار بني اخلفيفة واملتو�سطة ال�شدة يف �أماكن متعدّدة
،و� ّإن درجات احلرارة تنخف�ض قليال.

ف ��ي �صورته ��ا الجديدة م ��ع �صديقها ف ��ي البيت
الأبي� ��ض ،بتاريخ  13دي�سمبر الما�ضي ،بح�سب
مجلة "بيبول" .وكانت تيفاني قد قابلت بول�س
لأول مرة في ن ��اد ليلي في جزيرة "ميكونو�س"
باليون ��ان تملك ��ه النجم ��ة الأميركي ��ة ال�شهي ��رة
ليند�س ��ي لوه ��ان ،وفق ��ا لم ��ا نقل ��ت المجل ��ة عن
م�صادرها .وقال موقع "بيج �سيك�س" المخت�ص
ب�أخب ��ار الم�شاهي ��ر� ،إن بول� ��س ،ال ��ذي ن�ش� ��أ في
مدين ��ة الغو�س النيجيري ��ة ،هو اب ��ن المليارير
اللبناني الأ�صل م�سعد بول�س .وك�شفت �صحيفة
"نيويورك بو�ست" �أن عائلة بول�س ثرية جدا،
حي ��ث يمتل ��ك ف ��ي نيجيري ��ا �ش ��ركات تعمل في
مجال ال�سيارات والبيع بالتجزئة والبناء ،تقدر
قيمتها بمليارات الدوالرات.

بغداد C° 8 - C° 16 /الب�صرة C° 9 -C° 19 /
�أربيل C° 6 - C° 14 /النجف C° 8 -C° 16 /
املو�صلC° 6 - C° 15 /

الرمادي C° 8 -C° 16 /

